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Resumo
O alto padrão de vida das sociedades se associa à tecnologia e suas inovações,
que facilitam as diversas atividades exercidas pelo homem. Entretanto, os
produtos tecnológicos, com ciclos de vida cada vez mais curtos, após a vida útil,
podem vir a constituir uma relevante fonte de poluição do planeta. A presente
dissertação tem como objetivo analisar como é formado o lixo eletrônico, sua
origem e desfazimento, em uma universidade pública e analisar de que forma
esta universidade tem colocado em prática o seu Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS), para lidar com os resíduos eletrônicos. Foram
utilizados os indicadores de desempenho do modelo BSC – Balanced Scorecard
para avaliar a performance do PGRS em gerenciar os resquícios eletrônicos. Foi
realizada uma pesquisa de campo, de natureza descritiva e qualitativa, com a
coleta de dados realizada mediante entrevistas semiestruturadas, conduzidas
com auxílio de um formulário semiestruturado previamente elaborado. A unidade
de análise foi a Universidade Federal de Minas gerais e a unidade de observação
foi constituída por dirigentes e gestores ligados aos processos de desfazimento
de resíduos eletrônicos. Os resultados da pesquisa desvendam o processo de
desfazimento dos resíduos patrimoniados, que deve ser melhorado, por ser lento
e complexo, contribuindo para o acúmulo do lixo eletrônico na instituição.
Entretanto, puderam ser constatadas práticas sustentáveis no desfazimento dos
equipamentos eletrônicos, com a aplicação da política dos 3Rs, reutilização,
redução e reciclagem, e também da logística reversa. A instituição cumpre ainda
o seu papel social, direcionando os resíduos eletrônicos para ONGs e instituições
filantrópicas, onde os resíduos geram recursos para escolas e bibliotecas,
contribuindo para a inclusão digital, garantindo o descarte correto dos resíduos
eletrônicos e colaborando com a preservação do meio ambiente. O PGRS tem
contribuído para melhorar o nível de conscientização da comunidade universitária,
com relação à importância da gestão dos resíduos sólidos, para fortalecer a
imagem da UFMG perante a sociedade e para valorizar a marca da UFMG no
cenário nacional, como organização de gestões sustentáveis.
Palavras-chave: Resíduos eletrônicos, Sustentabilidade, Balanced Scorecard.

Abstract
The high standard of living of societies is associated with technology and its
innovations, which facilitate the various activities carried out by man. However,
technological products, with shorter life cycles, after the useful life, can be a
relevant source of pollution of the planet. The present dissertation aims to analyze
how e-waste, its origin and decomposition, is formed in a public university and to
analyze how this university has put into practice its Solid Waste Management Plan
(PGRS), to deal with the Electronic waste. The performance indicators of the BSC
- Balanced Scorecard model were used to evaluate the performance of the PGRS
in managing the electronic remnants. A field research, of a descriptive and
qualitative nature, was carried out with the data collection performed through semistructured interviews, conducted with the help of a previously prepared semistructured form. The unit of analysis was the Federal University of Minas Gerais
and the observation unit was formed by managers and managers linked to the
processes of electronic waste disposal. The results of the research uncover the
process of depletion of patrimonial residues, which must be improved because it is
slow and complex, contributing to the accumulation of electronic waste in the
institution. However, sustainable practices could be observed in the dismantling of
electronic equipment, with the application of the 3Rs policy, reuse, reduction and
recycling, as well as reverse logistics. The institution also fulfills its social role,
directing electronic waste to NGOs and philanthropic institutions, where waste
generates resources for schools and libraries, contributing to digital inclusion,
ensuring the correct disposal of electronic waste and collaborating with the
preservation of the environment . The PGRS has contributed to raise the
awareness of the university community about the importance of solid waste
management, to strengthen UFMG's image in society and to enhance UFMG's
brand in the national scenario as an organization of sustainable management..
Keywords: Electronic Waste, Sustainability, Balanced Scorecard.
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1 Introdução
Este capítulo introduz o tema sustentabilidade, situando sua importância no
desfazimento de resíduos eletrônicos e apresenta a contextualização do
problema, explicitando ainda o foco do estudo com a questão que o orientou, os
objetivos da pesquisa, a justificativa, e a estruturação do trabalho.
1.1

Contextualização do problema

Na segunda década do século XXI, a terra atinge cerca de sete bilhões de
habitantes. O alto nível de comodidade social é garantido pela tecnologia, que
facilita as diversas atividades exercidas pelo homem e faz com que a sociedade
tenha melhores condições de vida pelo melhor desfrute do tempo (Ferreira &
Ferreira, 2008).
O consumismo é causado pelo rápido avanço nas tecnologias e suas inovações.
Produtos mais modernos e sofisticados são produzidos, com novas funções,
serviços e com iteratividades. Uma constante troca de equipamentos tecnológicos
tornou-se comum pelo consumidor1. Equipamentos tais como: laptops, notebooks,
celulares, câmeras digitais, TVs, brinquedos eletrônicos, games, entre outros, são
adquiridos simplesmente pela novidade, provocando a substituição de produtos
ainda em funcionamento (Jordão, 2010).
De acordo com a consultoria ITData (2010, p, 1), considerando-se que
computadores têm uso médio de cinco a oito anos e consumo crescente a cada
ano, pode-se prever maior quantidade de lixo eletrônico para 2015. Em 2006,
“19% dos domicílios urbanos tinham um computador de mesa”. Em 2008, “eram
1

O total de personal computers (PCs) vendidos em 2012 foi de 15,5 milhões de unidades, sendo
6,6 milhões de portáteis (notebooks, netbooks e ultrabooks, durabilidade de dois anos e peso
médio de 2,5 quilos) e 8,9 milhões de desktops, durabilidade de três a cinco anos e média de 9,9
quilos). Sendo assim, os consumidores vêm trocando seus computadores portáteis em
periodicidade regular. Diante disso, os desktops estão entre os poucos produtos que demoram a
envelhecer (três a cinco anos). Geralmente, um desktop é desvalorizado rapidamente, porém este
é o tipo de produto que pode ser renovado sem a troca de todas as peças (International Data
Corporation - IDC, 2012, p. 1). Cada brasileiro descarta, em média, 0,5 kg por ano de resíduos
eletrônicos de computadores, de acordo com estudo feito pelo Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA), em 2009 (Carpanez, 2010, p. 1).
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27%”. A quantidade de computadores vendidos subiu de “8,2 milhões para 11,7
milhões” no período, subindo a cada ano e atingindo “13,5 milhões de
computadores em 2010”. Assim, de forma prevista, o Brasil poderá se tornar um
dos líderes na produção de lixo eletrônico.
O lixo eletrônico é tudo o que é enviado para o lixo proveniente de peças e
equipamentos eletroeletrônico. No entanto, os conceitos de lixo e de resíduo
precisam ser esclarecidos. De acordo com Naime (2010, p. 1), a palavra lixo, do
latim lix, significa “lixívia” ou “resto”, e resíduo deriva do latim residuum, “significa
o que sobra de determinada substância” (o significado de sólido é incorporado
para diferenciar de líquidos e gases).
Nesse sentido, o aumento progressivo do lixo ou dos resíduos sólidos tem
provocado discussões para a ecologia, meio ambiente e sustentabilidade em
todos os níveis da sociedade, devido à preocupação com a degradação do meio
ambiente. Trata-se do equilíbrio natural entre os seres vivos e o meio ambiente,
uma interação da biodiversidade, que permite a sobrevivência de todos os seres
vivos. Além da poluição ambiental gerada pela poluição eletrônica (substâncias
tóxicas por causa de metais pesados como, por exemplo, o chumbo, cádmio,
arsênio, mercúrio, entre outras) que ocasionam danos não só ao meio ambiente
(fauna e flora), o lixo eletrônico afeta a saúde humana (Souza, 2007).
Com isso, muitos projetos têm surgido, na tentativa de solucionar esse problema
e resolver como fazer uso dos resíduos eletrônicos, já que utilizações de
equipamentos pelos setores públicos brasileiros e também na iniciativa privada,
sobretudo os de informática, trouxeram desenvolvimentos relevantes a esses
setores quando observados os níveis de produtividade entre o serviço atual e o
antigo.

Hoje

há

informações

quase

imediatas,

emitem-se

documentos,

declarações, certidões instantaneamente e criação de novos documentos de
forma muito rápida, tornando um tanto desnecessários os armazéns destinados
aos arquivos.
Por isso, é preciso atentar para a sustentabilidade e o meio ambiente com vistas
ao

final

sustentável

para

todos

os

componentes

dos

equipamentos
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eletroeletrônicos que, em linhas gerais, pode-se relacionar ao social (projetos
sociais, a partir do reuso de sistemas e componentes eletrônicos); ao educacional
(treinamento de pessoas, conscientizando-as sobre a importância do destino
correto dos equipamentos eletroeletrônicos); e ao financeiro (promovendo a
indústria local de reciclagem).
Em um contexto em que elevados níveis de consumo e uma grande população
convivem, é preciso que políticas públicas sejam criadas e intervenham para
solucionar o problema dos resíduos gerados por essa sociedade. O constante
avanço tecnológico, o consumo irresponsável e a destinação inadequada dos
resíduos sólidos têm impulsionado as discussões das questões ambientais. Com
a interação da população, do consumo e dos resíduos cujos efeitos poluidores
dos equipamentos a partir de hábitos desenvolvidos preocupam, foram criadas
organizações não governamentais (ONGs) pela iniciativa privada e legislações
ambientais mais severas por instituições governamentais (Brasil, 1999).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com a Lei Ordinária Federal nº
12.305/2010 responsabiliza os geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas. E prevê ações como a logística reversa e a
obrigatoriedade de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
No setor público, a vida útil desses equipamentos tem o seu ciclo interrompido
nessas instituições, por serem inservíveis, ociosos ou obsoletos para as funções
que exercem. O desfazimento desses equipamentos é complexo e burocrático
quando observadas as leis ambientais e as do Direito Administrativo brasileiro
(Brasil, 1993). Os regulamentos ambientais residem na existência de uma
legislação simultânea com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Este estudo tem foco no desfazimento de equipamentos de informática, quer
sejam resíduos sólidos gerados por uma universidade, especificamente a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma autarquia em regime
especial, mantida pela União, com sede em Belo Horizonte. Foi criada pela Lei
956 de 7 de setembro de 1927, do estado de Minas Gerais, e transformada em
instituição federal pela Lei 971, de 16 de dezembro de 1949. É dotada de
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autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e
patrimonial (UFMG, 1999).
A UFMG - comunidade de professores, de alunos e de pessoal técnicoadministrativo em educação - inspira-se nos ideais de liberdade e solidariedade
humana. Tem por objetivos essenciais a geração, o desenvolvimento, a
transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão, de forma indissociável entre si e integrados na educação do
cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação
filosófica, artística e tecnológica (UFMG, 1999).
O sujeito de estudo é a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e as
unidades de análise foram o Departamento de Logística de Suprimentos e
Serviços Operacionais (DLO) e o Departamento de Gestão Ambiental (DGA),
setores de desfazimento de equipamentos eletrônicos e dos resíduos eletrônicos,
respectivamente, da UFMG. Eles têm a tarefa de criar mecanismos que propiciem
a destinação ambientalmente responsável dos equipamentos de informática no
final da sua vida útil. Certamente tal preocupação é inerente ao gestor e à sua
equipe no que diz respeito a uma gestão consciente do volume dos resíduos
eletrônicos no desenvolvimento da sustentabilidade num futuro próximo.
1.2 Definição do problema
Na gestão pública, nos dias atuais, existem muitos relatórios financeiros,
orçamentários e contábeis que fornecem alto número de informações, mas
poucos são utilizados de forma adequada para o processo de tomada de
decisões. O controle interno possibilita estabelecer procedimentos capazes de
corrigir o processo decisório, indicando quando e onde intervir, para que o
planejamento possa seguir o seu andamento. Espera-se também um correto
desfazimento que obedeça ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, visto
que a administração pública corresponde a todo o aparelhamento de que dispõe o
Estado para a consecução das políticas traçadas pelo governo, visando satisfazer
as necessidades da coletividade.
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Ao longo do tempo, a administração pública voltou a sua atenção para os
aspectos orçamentários e financeiros, priorizando pouco a questão de controle do
patrimônio público. O patrimônio é o objeto administrado que serve para propiciar
às entidades a obtenção de seus fins. Os produtos de informática são
considerados pelo Direito Público como bens de uso especial (ou do patrimônio
administrativo), pois são destinados à execução dos serviços públicos, materiais
indispensáveis ao seu funcionamento (Di Pietro, 2007; Santos, 2002).
No entanto, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Brasil, 2000) - a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 -. os entes políticos perceberam
a necessidade de se ter mais controle sobre o patrimônio público, exigindo dos
órgãos mais detalhamento do seu patrimônio.
O Decreto 99.658/1990 estabelece as regras para o desfazimento de bens
públicos, isto é, o modo como um bem é retirado do patrimônio público, que pode
ser por transferência, cessão, alienação (venda, permuta e doação) e inutilização
ou abandono (Brasil, 1990).
A Lei Ordinária Federal nº 8.666/1993 rege que a alienação de bens públicos
móveis pode ocorrer de diversas formas. Entre elas, os equipamentos de
informática patrimoniados podem ser desfeitos a partir das modalidades de
licitação, como o leilão, ou por meio de dispensas de licitação, como a doação ou
a permuta com outro órgão público (Brasil, 1993).
As universidades públicas federais, entidades da administração indireta, são
constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos, além de
sofrerem a fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), submetem-se ao
controle interno exercido pelo Ministério da Educação (MEC), porque tais
universidades são subordinadas a esse Ministério (Brasil, 1993).
Assim, o administrador público deve planejar, organizar, dirigir e controlar os
recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros postos à disposição, prestar
as devidas contas, evidentemente se atualizando sobre as inúmeras ferramentas
disponíveis para a gestão estratégica dos serviços públicos.
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Atualmente, uma ferramenta bastante utilizada para a gestão da estratégia é o
Balanced Scorecard (BSC), cujas principais vantagens funcionais são: a análise
do posicionamento organizacional por múltiplas perspectivas, extrapolando o
âmbito estritamente financeiro e operacional (Kaplan & Norton, 2008).
O BSC veio complementar os indicadores financeiros tradicionais com os
indicadores das outras três perspectivas - a dos clientes, dos processos internos e
do aprendizado e crescimento. Essa complementação permite visualizar que o
BSC pode ser utilizado como um sistema gerencial estratégico (Kaplan & Norton,
2008; Wright, Kroll & Parnell, 2010). Todos os indicadores identificados no BSC
não podem ser vistos e analisados separadamente. Não é uma ferramenta de
objetivos isolados, e sim integrados, em que o resultado de um objetivo vai
impactar o resultado de outro objetivo, e assim sucessivamente.
Diante do exposto, a pergunta que orientou este estudo pode ser assim
enunciada: como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de
uma universidade pública é avaliado na perspectiva do Balanced Scorecard
(BSC)?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Analisar como é formado o lixo eletrônico, origens e desfazimentos, em uma
universidade pública e de que forma essa universidade tem colocado em prática
seu PGRS, na perspectiva do BSC.
1.3.2 Objetivos específicos
1) Descrever como é formado o lixo eletrônico, origens e desfazimentos.
2) Relatar como tem sido colocado em prática o PGRS, na perspectiva do
BSC.
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1.4 Justificativa
O presente trabalho foi oportuno devido à falta de um indicador na política de
gestão de resíduo de uma instituição de ensino superior pública em desfazer-se
de resíduos eletrônicos, em especial os de informática armazenados. A criação de
indicadores para acompanhamento dos objetivos e de metas definidos é a forma
usada pelo BSC para realizar o monitoramento desse processo de desfazimento.
De certa forma, é necessário que a sociedade seja informada de seu papel diante
dos problemas ambientais que estamos vivenciando e, em seguida, motivá-la de
forma consciente a se envolver na solução desses problemas. Decisões políticas
planejadas, a percepção e compreensão dos fenômenos ambientais ajudam a
prevenir uma situação de colapso em muitas sociedades (Diamond, 2005).
Relacionar a sustentabilidade advinda do desfazimento de resíduos eletrônicos na
universidade ao BSC torna-se relevante visto que tal ferramenta traduz missão e
estratégia em objetivos e medidas organizadas. E o setor de desfazimento dos
resíduos eletrônicos será beneficiado após os resultados encontrados.
Espera-se que a partir deste estudo permita-se visualizar qual procedimento está
sendo efetuado pelos órgãos da administração pública no desfazimento dos bens
de informática e sua relevância na real política socioeconômica da instituição em
estudo diante dos objetivos estratégicos e indicadores de desempenho nas
perspectivas do BSC (financeira; social; de atividades; aprendizado; e
crescimento).
Lado outro, o marketing da universidade ainda será beneficiado com informações
que possam atender aos estudos da perspectiva do mercado e da satisfação e
relacionamento com os clientes; imagem da instituição; valor relativo do serviço;
responsabilidade social em seus benefícios dos processos com investimento
divulgação; e preocupação com o risco ambiental.
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1.5 Estrutura do trabalho
Diante do problema de pesquisa descrito, é necessário, além desta introdução,
apresentar um panorama sobre os temas que interagem nesta dissertação: a
estruturação do pensamento estratégico e BSC; sustentabilidade; e as
atualidades da gestão dos equipamentos de informática.
Dessa forma, para dar uma ordem lógica ao estudo, o texto é dividido em mais
cinco capítulos.
O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico e apresenta contribuições
teóricas sobre a gestão dos resíduos sólidos (resíduos eletrônicos, política dos
3Rs, legislação ambiental sobre os resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos – REEE -, administração pública patrimonial e desfazimento de bens
inservíveis), Sustentabilidade (conceitos, dimensões, princípios e estratégias) e
estruturação do pensamento estratégico e BSC (conceito de estratégia, tipos,
planejamento, BSC, estruturação do BSC, mapa estratégico, scorecard na gestão
pública).
O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para a realização da
pesquisa, faz apontamentos sobre a caracterização da pesquisa, sobre a unidade
de análise e observação, bem como a coleta de dados e a estratégia de análise
destes.
O quarto capítulo relata o ambiente da pesquisa ou referencial morfológico,
entendido como o estudo do ambiente de análise e observação.
O capítulo quinto apresenta os resultados da pesquisa e a discussão sobre o
assunto.
No sexto capítulo fazem-se as conclusões, considerações finais, limitações e
sugestões para próximos estudos.
Referências, anexos e apêndices finalizam o conteúdo do estudo.
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2 Referencial Teórico
Este capítulo tem por objetivo apresentar as contribuições teóricas sobre gestão
dos

resíduos

sólidos,

a

legislação

ambiental

aplicável

aos

resíduos

eletroeletrônicos, em especial do desfazimento de bens e dos resíduos
eletrônicos; a sustentabilidade: conceitos, dimensões e princípios estratégicos;
estratégia: conceitos, tipos e planejamento, o Balanced Scorecard (BSC):
estrutura, mapa estratégico, aplicação na gestão pública.
2.1 Gestão dos resíduos sólidos
Neste tópico são apresentadas as contribuições teóricas sobre os resíduos de
equipamentos eletrônicos, origens e descartes. As políticas de contenção do
consumo e de melhor utilização dos equipamentos eletrônicos com o
prolongamento de sua vida útil de forma sustentável, promovendo bens sociais e
econômicos para a sociedade e as instituições envolvidas, apresentam um pouco
da legislação ambiental aplicável aos resíduos eletrônicos, questões de uso e das
responsabilidades do consumo, uso até o descarte. Mostra também como é a
gestão patrimonial em instituições públicas e o processo de desfazimento de bens
inservíveis, em especial os eletrônicos.
2.1.1 Resíduos de equipamentos eletrônicos
Em meio à maximização do uso dos produtos eletrônicos e da conscientização
ambiental resguardada no conceito de logística reversa, um problema de grave
repercussão vem iniciando e abrindo espaço nas discussões: o destino do resíduo
eletrônico, também chamado “lixo eletrônico”. Esse “lixo”, geralmente tóxico,
contém metais pesados como o mercúrio, chumbo, cádmio, cromo, gases de
efeito estufa e outros metais não ferrosos (Tabela 1).
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Tabela 1
Materiais utilizados na fabricação de um computador
% de peso no
computador
22.9907

% que pode
se reciclar
20%

Co (Cobalto)

0.0157

85%

Pigmentos; agente de formação de liga

Ti (Titânio)

0.0157

0%

Condutividade térmica

Be (Berílio)

0.0157

0%

Capacitores; suprimentos de energia

Ta (Tântalo)

0.0157

0%

Condutividade; conector, Fontes de energia

Ag (Prata)

0.0189

98%

Condutividade; conector

Mn (Manganês)

0.0315

0%

Ba (Bário)

0.0315

0%

Transistores

Ni (Níquel)

0.8503

80%

Estrutura metal, Circuito impresso, CRT

Sn (Estanho)

1.007

70%

Bateria, emissor de fósforo

Zn (Zinco)

22.046

60%

Juntas metálicas, blindagem/filtro de radiação

Pb (Chumbo)

6.2988

5%

Estrutura, Placas de circuito impresso,CRT

Cu (Cobre)

1.007

70%

Fios, Placas de circuito impresso, conectores

Al (Alumínio)

14.172

80%

Estrutura metálica, aço

Fe (Ferro)

20.471

80%

Gabinete,estrutura,magnetividade

Óxido de Silício
(SiO2)

24.880

0%

Estrutural, vidro

Pd (Paládio)

0.0003

95%

Placas de circuito impresso, Condutores

As (Arsênio)

0.0013

0%

Circuitos integrados

Ga (Gálio)

0.0013

0%

Retificadores

Se (Selênio)

0.0016

70%

Circuitos resistivos

Ru (Rutênio)

0.0016

80%

Placas de circuito impresso, conectores

Au (Ouro)

0.0016

98%

Transistores, retificadores, Condutores

In (Índio)

0.0016

60%

Semicondutores

Ge (Germânio)

0.0016

0%

Batteries, switches, gabinete

Hg (Mercúrio)

0.0022

0%

Decorativo, endurecedor (aço)

Cr (Cromo)

0.0063

0%

Estrutura metálica, Filmes

Bi (Bismuto)

0.0063

0%

Circuito impresso, fósforo verde, CRT

Cd (Cádmio)

0.0094

0%

Diodo/caixa, CRT

Material
Plásticos

Utilidade
Vidro, componentes de estado sólido, CRT

Estrutura metálica, CRT

0.0094
0%
Sb (Antimônio)
Placas de circuito impresso, CRT
Fonte: Compromisso Empresarial de Reciclagem. Cempre (2013). Entrevista com André
Vilhena.CEMPREReview. Recuperado de: http://www.cempre.org.br/

Conforme o Programa TI Verde (2011), são produzidos mais 130 milhões de
computadores por ano no mundo e pode atingir 315 milhões desses
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equipamentos em descarte. Até 1994, o Brasil não produz celular algum,
atualmente conta com mais de 190 milhões de unidades em uso. Ainda hoje, mais
de 14 milhões de computadores portáteis ou pessoais entram no mercado por
ano. Vale lembrar que somente 5% dos computadores e 1% dos celulares
retornam aos fabricantes (Leite, 2009).
Dados divulgados pela Abinee (2012) apontam que, entre 2003 e 2010, aumentou
a cada ano o percentual eletrônico presente nos produtos finais e em toda a
cadeia produtiva do país. O setor de eletrônicos obteve crescimento de mais de
105 % no faturamento, as suas vendas passaram dos 100% nesse período. Em
ritmo acelerado, seguiu a produção de computadores no período entre 2003 e
2010, a produção anual desses equipamentos aumentou 337%, passando de 3,2
milhões para 14 milhões de unidades ao ano. O Brasil movimentou 4,5 bilhões de
dólares em 2010 no mercado de computadores portáteis, ocupando no ranking
mundial o quinto lugar.
Em razão das constantes inovações tecnológicas, o ciclo de vida dos produtos
eletroeletrônicos está cada vez mais curto. Como consequência, cresce o
descarte desses produtos tecnológicos (Leite, 2009), trazendo preocupações
sobre sua gestão e reciclagem (Pant, 2013). Ao fim de sua vida útil, esses
produtos passam a ser considerados resíduos eletroeletrônicos (REEE), resíduos
eletrônicos ou lixo eletrônico.
A quantidade de lixo eletrônico gerada anualmente no mundo fica em um intervalo
de 20-50 milhões de toneladas (Oliveira & El-Deir, 2011; Trigo & Balter, 2013).
Entre os maiores produtores de lixo eletrônico do mundo estão, pela ordem: os
Estados Unidos, em primeiro lugar, com 7.072 milhões de toneladas geradas;
China, em segundo lugar, com 6.033 milhões; Japão, em terceiro lugar, com 2.2
milhões; Alemanha, em quarto lugar, com 1.769 milhões; Índia, em quinto lugar,
com 1.641 milhões; Reino Unido, em sexto lugar, com 1.511 milhões; e França,
em sétimo lugar, com 1.419 milhões de toneladas geradas em 2014. O Brasil é o
oitavo maior produtor de lixo eletrônico do mundo, com mais de 1.1 milhão de
toneladas geradas em 2014. Ele ocupa a 78ª posição na geração per capita de
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resíduos eletrônicos, com geração estimada em 7.0 kg/hab/ano entre os 183
países analisados pela The United Nations University - Institute for the Advanced
Study of Sustainability (UNU-IAS) (Baldé, Wang, Kuehr & Huisman, 2014).
Estima-se que no Brasil tenham sido gerados 1.100,66 milhões de toneladas de
resíduos eletrônicos em 2014, podendo chegar a 1.376,13 milhões em 2016.
Acredita-se que existam no Brasil mais de 1,5 milhão de toneladas de resíduos
eletrônicos armazenados e sem tratamento para recuperação de seus
componentes (São Paulo, 2014). Um dos aspectos que merecem atenção são as
características dos resíduos eletrônicos, além das questões de cunho estatístico.
Quintanilha (2009) e Natume e Sant’anna (2011) alertam que os REEEs possuem
substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos.
A reciclagem informal dos resíduos eletrônicos tem causado danos ambientais e
crescentes problemas de saúde ao povo no Brasil (Schluep, 2009). Boa parte dos
REEEs recebem jatos ou banhos de substâncias químicas. Esses banhos
químicos nos resíduos eletrônicos têm a finalidade de protegê-los de corrosão e
favorecer o retardo de chamas. A separação para processar e reciclar muitos
desses elementos para extração de cada elemento químico exige procedimentos
complexos, impacto e custo altos em relação ao tratamento de resíduos como
garrafa de vidro e latas de alumínio (Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - ABDI, 2013). A Tabela 2 apresenta elementos presentes nos resíduos
eletrônicos e os principais danos que podem causar à saúde humana.
Tabela 2
Principais males do lixo eletrônico
Metal
Principais dados à saúde humana
Alumínio Mal de Alzheimer
Bário
Elevação da pressão arterial e efeitos no sistema nervoso central
Cádmio Descalcificação óssea, lesão renal, enfisema pulmonar, deformação fetal e câncer
Chumbo Alterações gastrintestinais, neuromusculares e hematológicas
Cobre
Lesões no fígado
Cromo
Anemia, alterações hepáticas e renais, câncer do pulmão
Mercúrio Lesões cerebrais e envenenamento do sistema nervoso central
Níquel
Câncer
Prata
Tem efeito acumulativo; 10 g de nitrato de prata são letais ao homem
Fonte: adaptado de Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. ABDI. (2013). Logística
reversa de equipamentos eletroeletrônicos: análise de viabilidade técnica e econômica. Brasília.
Recuperado de: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1367253180.pdf.
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Diante desse cenário, o problema da destinação dos resíduos eletrônicos tem
preocupado estudiosos ligados ao tema do desenvolvimento sustentável na
esfera internacional e sugerem a utilização de políticas de sustentabilidade com a
política dos 3Rs - reduzir, reutilizar e reciclar. São ações práticas que visam
estabelecer uma relação mais harmônica entre consumidor e meio ambiente. Isso
constitui um entrave para a operação de empresas que queiram executar a
logística reversa de resíduos eletrônicos e sua característica. A estruturação da
cadeia reversa de resíduos eletrônicos envolve conhecimentos avançados sobre
poluentes, separação de ligas, formação de resíduos tóxicos, por envolver
componentes considerados resíduos perigosos (Leite, 2009).
O relacionamento entre empresas montadoras de computadores e os atores
definidos pela Lei nº 12.305/2010 integra a etapa denominada origem de uma
cadeia de suprimentos (Brasil, 2010). Existe também a origem clandestina de
equipamentos e componentes, o que dificulta a responsabilização do elo da
cadeia com base no princípio ambiental do poluidor pagador.
Projetos de sustentabilidade e de meio ambiente estão previstos no Decreto nº
7.746/2012 (Brasil, 2012), que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993. Sendo
assim,

o

desfazimento

e

o

descarte

de

eletrônicos

nas

instituições

governamentais ocorrem quando se dão a coleta e a seleção dos equipamentos
eletrônicos. O decreto estabelece que os primeiros pontos de triagem priorizados
para o reaproveitamento dos computadores pelos Centros de Recondicionamento
de Computadores (CRCs) vinculados ao governo têm o objetivo de viabilizar
equipamentos de informática em plenas condições operacionais, para ONGs, telecentros comunitários, bibliotecas e informatização de escolas públicas (Projeto
Computadores para Inclusão, 2012). O material inservível doado a essas
instituições e outros que ficaram nas instituições governamentais mais os seus
componentes deverão ser encaminhados ao mercado secundário de catadores e
de reciclagem de resíduos, a fim de continuar o ciclo reverso e sustentável,
procurando atender a população de baixa renda, com emprego e sustento.
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Um tratamento específico para destinação final dos resíduos de acordo com sua
natureza de equipamentos eletrônicos, como vidro, plástico, metais ferrosos e não
ferrosos, placas eletrônicas, seja ele em empresas de reciclagem ou aterros
sanitários, deve respeitar a legislação vigente quanto à origem, ao volume, à
caracterização, às formas de destinação e disposição final adotadas (Brasil,
1993).
Nestas condições de como os resíduos sólidos, em especial os resíduos de
equipamentos eletrônicos, eram vistos, houve a necessidade de reduzir a sua
produção. Criou-se assim novo conceito, a política dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e
Reciclar que é o tema do próximo tópico.
2.1.2 A Política dos 3Rs
A ligação das palavras “reduzir”, “reutilizar”, e “reciclar” provém da exigência e da
compreensão de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos e que favoreceu a
formulação da chamada Política dos 3Rs, recebendo, assim, essa nomenclatura
(Muniz, 2007). Na Conferência da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992 (a
Rio 92), a política dos 3Rs foi adotada entre um conjunto de medidas de ação de
sustentabilidade e política de meio ambiente, aplicadas a todo tipo de resíduos e
efluentes sólidos, líquidos e gasosos.A redução e reutilização do lixo são as
ações mais focadas para construir dentro de uma realidade soluções por melhor
relação do homem com o meio ambiente na forma mais sustentável. A reciclagem
fica na última sequência, com a finalidade de reduzir o lixo ao extremo
(Layrargues & Castro, 2005).
Uma metodologia básica para utilização dos recursos naturais - combater o
desperdício e introduzir a reciclagem - faz com que se abra uma reflexão sobre o
consumo e descarte de eletrônico e a utilização de insumos da composição dos
3Rs. Leva também à reflexão de ações preventivas proativas na forma de cuidar
do bem ambiente (Vilhena & Albuquerque, 2007).
A Política dos 3Rs prioriza as ações da redução e a reutilização, deixando a
reciclagem por último. Muniz (2007), explica dessa forma e destaca a importância
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de se prorrogar o aumento da vida útil com a recuperação de bens e a reutilização
de materiais e equipamentos descartados. Sendo assim, as duas estratégias são
mais eficientes que a reciclagem. Afirma ainda que, aumentando a vida útil de um
produto, reduz-se significativamente o consumo de matérias-primas, energia,
água, redução de resíduos e a poluição gerada.
De outra forma, a reciclagem se torna prioritária em função de interesses
econômicos de grandes empresas que não promovem a conscientização, a
diminuição do consumo e a reutilização de equipamentos e materiais. Muniz
(2007) ressalta a importância da reciclagem como a única alternativa praticável,
pois, assim, tudo pode ser consumido, desde que seja reciclado, e cujas
finalidades comerciais da reciclagem se justapõem aos fins ambientais. As ações
engajadas de redução, reutilização e reciclagem são complementos na busca por
soluções cada vez mais adequadas ao destino dos resíduos sólidos, em especial
dos resíduos eletrônicos, principalmente se aliadas à educação ambiental.
As principais ações e características da política dos 3Rs são:
Reutilização: ocorre na extensão da vida útil. As partes podem ser reutilizadas
para a mesma função anterior ou para uma nova atribuição. Existem situações em
que as partes podem passar por um processo de remanufatura. Tal processo
possibilita que seja utilizado como novo (Luizio, 2004), uma vez que o
equipamento integralizado tenha sido remanufaturado ou reparado ou retirado de
estar na condição de resíduo. O reuso pode ser entendido como uma forma
sustentável na fase de descarte, fazendo com que o equipamento passe a ter
uma segunda vida útil (Rodrigues, 2007). O reuso de equipamentos pode ocorrer
por intermédio de:
a) Repasse informal do equipamento obsoleto dentro de uma mesma
organização ou por transferência, se formal e patrimoniado no setor
público, entre familiares ou por doações a terceiros (indivíduos,
organizações sociais, etc.);
b) venda a empresas privadas que compram os equipamentos pós-consumo
para consertá-lo e revendê-lo ou por doações para ONGs ou instituições de
caridade para recuperar e usar ou ainda vendê-los para angariar fundos;
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c) remanufatura: existem empresas que se dedicam a consertar os
equipamentos usados que passam por processos de reformulação que
envolvem

desmontagem

de

componentes

e

revisão,

adquirindo

desempenho de equipamentos novos.
Redução: segundo Rodrigues (2007), entre as estratégias para a redução da
geração de resíduos pós-consumo, encontra-se o prolongamento da vida útil dos
bens duráveis, como forma de retardamento da velocidade dos ciclos de
produção, consumo e descarte. A durabilidade é considerada “uma das mais
óbvias estratégias para a redução de resíduos e aumento da produtividade dos
materiais”.
Reciclagem: é caracterizada por uma série de processos, que vão desde a coleta
especial, que pode envolver logística reversa, até a pré-produção dos materiais
reciclados (Rodrigues, 2007).
Uma vez conhecido o conceito dos 3Rs, uma das ações adotadas para ser
utilizadas na política dos resíduos sólidos, algumas normas e regras devem ser
seguidas, Existe então políticas que regulamentam essas ações e dentre elas
está a Legislação ambiental aplicável aos REEE que é tema do próximo tópico.
2.1.3 Legislação ambiental aplicável aos REEE
Enfrentar a separação entre consumo em massa e sustentabilidade ambiental é
um dos desafios da sociedade do século XXI. As sociedades têm desenvolvido
várias legislações e conceitos de responsabilidade empresarial para adequar o
crescimento econômico às variáveis ambientais e também para abrandar o efeito
degradante dos produtos ao meio ambiente. A concepção de desenvolvimento
sustentável cujo objetivo é o crescimento econômico com o menor de impactos
ambientais tem sido utilizado com o sentido de atender às exigências do presente,
sem

comprometer

as

descendências

necessidades (Giansanti, 1999).

futuras

no

atendimento

às

suas
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Legislações que regulamentam o retorno de produtos sem uso ou pouco usados,
destinação adequada para os que já foram usados crescem nesse contexto.
Crescem também legislações de proteção ao consumidor sobre as condições de
retorno e de responsabilidades dos agentes da cadeia de suprimento em relação
ao cliente final. Essas legislações operam no sentido de impor os agentes dessas
cadeias a planejar retornos por meio da logística reversa, como destaca a Lei nº
12.305/2010 (Brasil, 2010).
A diretriz Waste, Electrical and Electronic Equipment (WEEE, 2002), da União
Europeia, é uma das legislações mais importantes e significativas no cenário
mundial e deu origem a norma ambiental Restriction on the use of Hazardous
Substances. Essa legislação estipula metas com cotas para a recuperação de
produtos e diminuição na quantidade de lixo eletrônico destinado aos aterros, bem
como regulamenta as diversas fases da logística reversa. Propõe também a
redução da quantidade de metais pesados e de produtos tóxicos presentes nos
produtos eletroeletrônicos (Rohs, 2004; WEEE, 2004).
Produtos como o alumínio, aço e ferro constituem 32% da cadeia produtiva direta
de um computador. São fatos que justificam o canal de distribuição reverso dos
produtos de pós-consumo (Leite, 2009). Levantamento feito pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) está representado na Tabela 3.
Tabela 3
Composição de resíduos de computadores
Componentes
Percentual/Computador
Metais ferrosos
32%
Plástico
23%
Metais não ferrosos (chumbo, cádmio, berílio, mercúrio)
18%
Vidro
15%
Placas eletrônicas (ouro, prata e paládio)
12%
Fonte: Leite, P. R. (2009). Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo:
Pearson Prentice Hall.

Conforme tipificado no art. 33 do mencionado dispositivo legal, segundo a Lei nº
12.305/2010, existe responsabilidade compartilhada para estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, o que representa uma oportunidade (Brasil, 2010,
p. 17-18):

32

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama [Sistema Nacional do
Meio Ambiente] e do SNVS [Sistema Nacional de Vigilância Sanitária] ou
em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder
público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II,
III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV
do caput e o § 1º tomar todas as medidas necessárias para assegurar a
implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob
seu encargo, consoante ao estabelecido neste artigo, podendo entre outras
medidas:
I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis.
Também sobre os produtos eletroeletrônicos e seus componentes, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) versa da classificação de resíduos sólidos
por meio da Norma Brasileira de Referência (NBR) nº 10.004. O Anexo I da
referida resolução estabelece como equipamentos informáticos pessoais (ABNT,
2004):
a) Computadores pessoais (Central Processing Unit - CPU, mouse, monitor e
teclado incluídos);
b) computadores portáteis - laptops (CPU, mouse, monitor e teclado
incluídos);
c) computadores portáteis (notebook);
d) computadores portáteis.
A regulamentação do Decreto nº 7.404/2010 da Lei nº 12.305/2010 possibilita o
cumprimento de exigências e metas mencionadas em lei, por meio da articulação
dos órgãos e instituições governamentais e apóia a implementação e a
estruturação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O controle sobre
esse assunto ficou com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior

(MDIC).

Uma

das

principais

medidas

do

Grupo

Técnico

de

Assessoramento foi a formação de cinco grupos temáticos, sendo um deles

33

voltado para eletroeletrônico. Com a participação dos setores: público e privado,
esse grupo tem por objetivo promover ampla discussão sobre modelos
sustentáveis, políticas de meio ambiente e logística reversa, em cima de temas
ligados à cadeia produtiva e ao processamento de resíduos.
O sistema regimento publicado por decreto do poder público é uma atitude do
governo e os “termos de compromisso” são acordos específicos que podem ser
considerados casos de exceções de acordos setoriais. Outra demonstração de
prioridade do assunto (modelos sustentáveis, políticas de meio ambiente e
logística reversa) para o governo federal, coerente com a visão estratégica de
crescimento do país, foi o lançamento de um programa para o ciclo orçamentário
do Plano Plurianual 2012-2015 voltado para os resíduos sólidos.
Um vez conhecida a legislação ambiental aplicada ao REEE de forma geral e
sabendo que temos duas formas de administração: a pública e a privadas, torna
se necessário conhecer um pouco sobre o regime de administração adotado
neste trabalho que é a administração pública, tema do próximo tópico.
2.1.4 Administração pública e a gestão patrimonial
Segundo a Lei Ordinária Federal 4.717/1965, são considerados patrimônios
públicos os bens e direitos de valor econômico, histórico, artístico, turístico ou
estético pertencentes à União, a um estado, um município ou a uma autarquia ou
empresa pública (Brasil, 1965).
Ainda sobre os bens públicos, a Lei Ordinária Federal 10.406/2002 - Código Civil
Brasileiro - estabelece:
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares seja
qual for a pessoa a que pertencerem (Brasil, 2002).
Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo como os rios,
mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso especial, como os edifícios
ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III
- os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de
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direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas
entidades (Brasil, 2002, p. 13).
É importante ressaltar que o conceito elencado no Código Civil Brasileiro não faz
menção ao valor financeiro do bem (Brasil, 2002).
Alexandrino e Paulo (2008) encaram a questão dos bens públicos e selecionam
para abordagem os que pertencem às instituições de direito público (União,
estados, municípios, autarquias e fundações de direito público). Outros estudiosos
acreditam ser bem público todo patrimônio de instituições da administração direta
e indireta, bem como as instituições por elas afetadas diretamente, e incluem
nessa lista empresas mistas e empresas públicas.
Os bens públicos, pela sua classificação, são definidos quanto à sua titularidade,
destinação e sua disponibilidade. A titularidade equivale à natureza do titular de
sua posse, isto é, ao órgão da administração pública responsável por ele,
podendo ser: a União, estado, município, autarquia ou fundação de direito público.
Quanto à destinação dos bens públicos, estes podem ser qualificados como de
uso comum do povo, bens de uso especial ou bens dominicais. Quanto à
titularidade, equivale à natureza do titular de sua posse, ou seja, ao órgão da
administração pública responsável por ele, podendo ser: a União, estado,
município, autarquia ou fundação de direito público. Segundo os mesmos autores,
a classificação quanto à sua disponibilidade refere-se aos bens indisponíveis por
natureza, bens patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais disponíveis
(Alexandrino & Paulo, 2008).
Segundo Bulgari (2011), existem diversas formas de adquirir os bens públicos. As
mais conhecidas são: compra, permuta, herança, recebimento de doação,
usucapião ou invenção (quando no direito privado); desapropriação, aquisição por
força de lei ou processo judicial e investidura (quando regido pelo direito público).
Para o desfazimento de bens públicos, Alexandrino e Paulo (2008) opinam que os
únicos bens que podem ser alienados são os dominicais. Esses são bens
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públicos sem destinação pública específica, podendo ser disponibilizados para a
obtenção de renda.
Para o seu desfazimento, a Lei Ordinária Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 17,
prevê algumas formas de alienação de bens públicos: utilizar em forma de
pagamento,

doação,

permuta,

investidura,

venda

para

outro

órgão

da

administração pública, alienação gratuita ou onerosa, venda de ações, venda de
títulos, venda de bens produzidos ou comercializados, venda de materiais e
equipamentos para outros órgãos da administração pública ou mediante
procedimentos

licitatórios.

Especificamente

sobre

os

computadores

e

equipamentos eletrônicos que sejam considerados resíduos, o processo de
alienação poderia ser realizado mediante processo de doação, procedimento
licitatório na modalidade de leilão ou permuta com outro órgão da administração
pública (Brasil, 1993).
Existe um problema a resolver quanto aos resíduos eletrônicos originários do
serviço público que precisam ser enviados para reciclagem. A questão é adequar
as normas de desfazimento de bens públicos do Direito Administrativo brasileiro à
legislação proposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A solução é o
processo de terceirização, que corresponde à forma de buscar a adequação,
evitando a dificuldade do desfazimento após o fim de vida útil dos equipamentos
(Alexandrino & Paulo, 2008).
O processo de terceirização corresponde à busca de soluções fora da
organização, objetivando suprir funções ou serviços que não correspondam às
suas atividades fins (Leite, 1994). No caso de equipamentos de microinformática,
pressupõe o pagamento de aluguel a uma empresa terceirizada, ficando esta
responsável pela manutenção, atualização dos equipamentos e descarte após o
fim de sua vida útil. A grande crítica a esse sistema decorre do elevado valor do
serviço, o que irá depender dos critérios contratuais previstos em edital de
licitação.

Tal

procedimento,

quando

mal

avaliado,

pode

tornar-se

economicamente desvantajoso se comparado ao processo de aquisição normal
de equipamentos.
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Uma vez discutida formas de desfazimento de resíduos eletrônicos previsto na Lei
Ordinária Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 17, no serviço público, como o
desfazimento de bens inservíveis que é tema de estudo do próximo tópico.
2.1.4.1 Desfazimento de bens inservíveis
A administração pública obtém bens permanentes, tais como: equipamentos,
móveis, veículos, que são utilizados na prestação de serviços e no
prosseguimento de suas atividades públicas. Esses bens tornam-se inservíveis,
com o decorrer do tempo, quando perdem sua utilidade de produzir trabalho.
(Bulgari, 2011).
De acordo com o Decreto 99.658/1990, os bens inservíveis são avaliados por
uma comissão de avaliação, composta por servidores da instituição, e
classificados de acordo com sua situação física, como (Brasil, 1990):
a) antieconômicos: quando tem o rendimento suscetível em razão de uso
inadequado ou tem a manutenção cara ou desgaste prematuro;
b) recuperáveis: quando sua recuperação for possível e valor orçado seja
menos da metade de seu valor de mercado;
c) ociosos: quando, não estiver sendo aproveitado; mesmo estando em
condições de uso;
d) irrecuperáveis: quando não puder ser utilizado para a finalidade que se
destina por se tornar obsoleto ou em razão da inviabilidade de sua
recuperação.
O Decreto 99.658/1990 determinou as regras para o desfazimento de bens
públicos, bens que não tem mais a utilidade para a qual foram obtidos, devem ser
retirados do patrimônio público. O desfazimento pode ser feito por alienação:
venda ou leilão, permuta e doação, por transferência, cessão, inutilização ou
abandono (Brasil, 1990).
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Encerrada a seção sobre a gestão dos resíduos eletrônicos, entraremos no
próximo tópico que tratara do assunto sobre modelos para o desenvolvimento
sustentável e seus pilares.
2.2 Sustentabilidade
Para desenvolver um projeto ou um estudo de forma que beneficie a sociedade
dando a ela as condições básicas de qualidade de vida: saúde, educação,
sustento, habitação, emprego, lazer e às instituições: condições de trabalho para
os funcionários, qualificando e capacitando, gerando emprego inovando com
crescimento econômico, respeitando o meio ambiente e de forma sustentável, é
preciso ter consciência ecológica.
Também é necessário ter conhecimento dos pilares que compõem o modelo de
sustentabilidade: conceitos, dimensões, princípios e estratégias e políticas
publicas dinâmicas que acompanhem o desenvolvimento de um povo na
utilização de matérias-primas, consumo e manejo dos produtos e no descarte de
seus resíduos, em especial os resíduos eletrônicos, que é o tema de estudo.
Serão mostrados os pilares que terão tratamento especial nos três próximos
tópicos respectivamente.

2.2.1 Conceitos de sustentabilidade
Sustentabilidade é um substantivo feminino que significa característica ou
condição do que é sustentável (Ferreira, 2010). O seu significado etimológico, a
palavra sustentável tem origem no latim "sustentare". Segundo o site Eficien
(2003), sustentabilidade é a capacidade de suportar, manter, amparar, impedir
que alguma coisa caia; conservar na mesma posição; a capacidade de fornecer
ou garantir o necessário para a sobrevivência no planeta. E ainda o conceito de
sustentabilidade está normalmente relacionado a uma atitude, estratégia ou
mentalidade, não causar impacto ambiental e ser socialmente justo que é
ecologicamente correta.
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Já o desenvolvimento sustentável é um conceito sistêmico que se projeta num
modelo global de desenvolvimento. Tal modelo incorpora os aspectos de um
sistema de consumo em massa, tendo muita preocupação com a natureza e
fazendo com que a extração de matéria-prima seja mínima.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, série
de documentos importantes, entre os quais a Agenda 21, foi um plano realizado
no Rio de Janeiro em junho de 1992 (Rio 92), o grande marco para o
desenvolvimento sustentável mundial. Nessa conferência foi aprovada uma ação
mundial para orientar a transformação de desenvolvimento e identificadas 115
áreas de ação prioritária. O processo iniciado no Rio em 92 vem reforçar que,
antes de se reduzir a questão ambiental a argumentos técnicos, deve-se
consolidar alianças entre os diversos grupos sociais responsáveis pela
catalisação das transformações necessárias. A Agenda 21 apresenta como um
dos importantes princípios da sustentabilidade o robustecimento da democracia e
da cidadania, a partir da atuação dos indivíduos no processo de desenvolvimento,
combinando ideais como: justiça, ética, participação, democracia e satisfação de
necessidades.
Em 1983 aconteceu a reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, organizada pela Assembléia das Nações Unidas, que resultou
em um documento do qual saiu o Relatório Brundtland, em 1987, e possui o
seguinte enunciado clássico e de definição:
Desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações futuras. É aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas
próprias necessidades (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, 1988, p. 46).
O fato de observar e suprir as indispensabilidades das gerações atuais e futuras é
o ponto mais importante na definição de desenvolvimento sustentável, em que as
gerações respondem pela humanidade, a manutenção da biodiversidade e de
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toda natureza. Um planejamento estratégico pode ser estruturado com aspectos
sustentáveis adotando classificações que facilitem a percepção e a definição de
diretrizes, sendo que eles se complementam. Na percepção enfocam-se:
dimensões ou universos que contêm os fatores cruciais que se inter-relacionam.
Na definição de diretrizes são estabelecidos princípios consensuais que refletem
as perspectivas para a ação de um indivíduo ou um grupo, facilitando a
sistematização das ações a partir das dimensões. Temas ou eixos para o
direcionamento das ações sustentáveis estão subentendidos na definição como: a
orientação do desenvolvimento tecnológico, a direção dos investimentos, a
exploração dos recursos e a mudança institucional.
2.2.2 Dimensões da sustentabilidade
As dimensões são os universos que contêm conjuntos de fatores interligados por
relações de causa e efeito, que definem a realidade perceptível e os horizontes
para as perspectivas futuras. A importância de visualizar as dimensões reside em
identificar como se dão essas junções e, assim, facilitar a criação de soluções que
lhes proporcionem os devidos ajustes. Uma forma de procedimento perfeito de
uma cadeia de atividades é a compreensão da visão de ecologia industrial como
um complexo de atividades produtivas, contemplado fisicamente como um parque
ecoindustrial (Figura 1). Configura-se, ainda, como um sistema praticamente
fechado, em que há otimização da vida útil dos materiais e redução das emissões,
assemelhando-se aos sistemas produtivos e aos processos metabólicos, como
ocorre na cadeia alimentar da natureza, em que há aproveitamento máximo nos
fluxos (Figura 1). ”A ecologia industrial parte da metáfora da natureza para
analisar e aperfeiçoar os complexos industriais, logísticos e de consumo e seus
fluxos de energia e materiais” (Cohen-Rosenthal, 2000).
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Figura 1 – Configuração de um sistema produtivo de
ecologia industrial.
Fonte: Jelinski, L. W.,Graedel, T. E., Laudise, R. A., McCall, D. W.,
& Patel, C. K. N. (1992). Proceedings of the National Academy of
Sciences, (89), 793-797.

A concepção fundamentada na teoria geral da administração pelo modelo de
transformação (Figura 2) é aquela em que toda atividade, inclusive da natureza e
da sociedade, pode ser reputada um processo de transformação de recursos
cujos fluxos residem nas conexões entre as atividades. Sendo assim, o processo
de metabolismo industrial admite que as operações absorvam toda sobra de
rejeitos e emissões na forma de insumos. Tal processo maximiza o
aproveitamento, da mesma forma que a cadeia no geral e as cadeias alimentares
são configuradas em um ciclo fechado:
Produtores



Consumidores



Decompositores

Figura 2 - Modelo de transformação aplicável a uma organização.
Fonte: Slack, N. (2002). Administração da produção. São Paulo: Atlas.
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Jelinski et al. (1992) chamam a atenção para a perspectiva transversal e a
abrangência da ecologia industrial. Sua aplicação envolve engenhosos processos,
sistemas econômicos e sociais, regulamentação governamental, padrão de vida
do consumidor, estudo do ciclo de vida dos produtos, evolução da tecnologia,
fatores sociais e culturais em que se externam os limites de uma organização
apenas. A ecologia industrial demanda uma visão ampla e compartilhada dos
grupos de interesse envolvidos na sua grande abrangência geopolítica além da
organização (Cohen-Rosenthal, 2000).
Dessa forma, para a estruturação de um sistema sustentável, é necessário
perceber com a maior amplitude possível a cadeia de atividades que lhe são
inerentes.
Segundo Sachs (2008), muito se tem discutido pela alta valorização apenas das
questões econômicos em debates sobre o desenvolvimento sustentável. São
discursos que não se revertem em ações que possam trazer melhorias
socioambientais de caráter sustentáveis. O conceito de sustentabilidade,
conforme Sachs (2008), mostra sete aspectos ou dimensões principais de forma
geral, a saber:
a) sustentabilidade ambiental – relaciona-se à questão geográfica e sua
sustentação, harmonia de ecossistemas, supressão da pobreza, integração
social e cumprimento aos direitos humanos. Compreende todas as
dimensões de sustentabilidade através de recursos complexos;
b) sustentabilidade cultural - refere-se aos diferentes valores entre os povos
e incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades
locais;
c) sustentabilidade ecológica – a utilização das matérias primas naturais
deve diminuir danos aos sistemas de sustentação da vida: diminuição dos
resíduos tóxicos e da poluição, reciclagem de materiais, utilização de
tecnologias limpas e normas para proteção do meio ambiente;
d) sustentabilidade econômica - normalização do transito de investimentos
públicos e privados,correspondência entre padrões de produção e
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consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, promoção à ciência e
tecnologia;
e) sustentabilidade espacial - harmonia entre o urbano e o rural, controle de
migrações, desconcentração das industrias, dispersão das metrópoles,
adesão de práticas inteligentes e não agressivas: na agricultura, na saúde
e ao ambiente, gestão sustentada das florestas;
f) sustentabilidade política– refere-se a descentralização da gestão de
recursos,

mais

autossuficiência

dos

governos

locais,ascensão

da

democracia significativa para sistemas descentralizados e participativos,
construção de espaços públicos comunitários;
g) sustentabilidade social – diz respeito evolução da condições de vida da
população, redução das diferenças sociais e distribuição de renda mais
equilibrada.
Silva e Shimbo (2001) incluem também uma dimensão de alta expressão: a
política, contendo a cidadania e o grau de atuação da sociedade nas tomadas de
decisões. A dimensão política enfatiza ainda a atuação das pessoas na gestão e
domínio coletivo dos processos de produção, por meio da compreensão da
realidade.
Atualmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem adotado uma
classificação baseada em quatro aspectos: social, ambiental, econômica e
institucional. A percepção institucional faz menção à internalização dos aspectos,
pois a visão dos três maiores aspectos trata do coletivo para o individual. A esfera
em destaque está a priori associada ao poder público, conforme a Tabela 4,
referente à definição da ONU, observando-se a hierarquia necessária para
distribuir as responsabilidades pelo desenvolvimento sustentável. Essa percepção
também é importante para unidades mais específicas e até mesmo para o nível
individual.
A Tabela 4 é um documento que apresenta sugestões dadas pela ONU sobre
definições estratégicas e indicadores para a sustentabilidade local e regional.
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Tabela 4
Dimensões da sustentabilidade, temas e subtemas
Dimensão
Social

Tema
Subtema
Equidade
Pobreza; igualdade de sexos
Saúde
Condição nutricional: mortalidade: saneamento;
Educação
Nível de educação; alfabetização
Moradia
Condições de moradia
Segurança
Crime
População
Mudanças da população
Ambiental
Atmosfera
Mudanças climáticas; degradação da camada de
Terra
Agricultura; florestas; desertificação; urbanização
Oceanos, mares e
Zona costeira; pesca
Água doce
Quantidade de água; qualidade da água
Biodiversidade
Ecossistema; espécies
Performance econômica; comércio; condição
Econômica
Estrutura econômica
financeira.de materiais, uso de energia, geração e
Padrões de produção
Consumo
Institucional
Quadro institucional
Implementação estratégica do desenvolvimento
; cooperação internacional
sustentável
Capacidade
Aceso
à informação;
Fonte: Organização das Nações Unidas. ONU. (2001a). Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU. Recuperado de: <http:/www.onu-brasil.org.br/documentos direitos
humanos.php.>; Organização das Nações Unidas. ONU. (2001b). Indicators of Sustainable
Development: Guidelines and Methodologies. Nova York: ONU.

Observando a Tabela 4, é conveniente identificar dentro das dimensões quais são
as suas subclasses. Isso vai facilitar a identificação dos fatores que se interrelacionam dentro e entre as esferas. Implica perceber os temas e subtemas que
contêm os fatores e atividades e, dessa forma, induzir a apreensão destes com
mais riqueza de aspectos.
Por mais detalhada que seja a definição da ONU (2001a; 2001b), determinados
assuntos ficaram alheios ou implícitos. A tecnologia aparece implicitamente na
questão institucional, ao tratar da pesquisa e desenvolvimento, nas questões
econômicas e ambientais, como nos aspectos sobre a reciclagem e utilização de
fontes renováveis. Aparece também associada à educação, domínio e produção
de conhecimento e tem implicações diretas na eficiência na utilização de recursos
primários.
2.2.3 Princípios e estratégias para a sustentabilidade
No nível das atividades, nas mentes coletivas e individuais existe uma rede de
relações em hierarquia. Também os conceitos se ordenam de forma a
fundamentar as ações consequentes. No campo da sustentabilidade, isso é válido
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à medida que o processo de desenvolvimento sustentável é contínuo e depende
do compartilhamento de responsabilidades entre toda a sociedade.
Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), também conhecida como Eco-92, foi assinada por consenso entre
elevado número de líderes mundiais a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, que contém um conjunto de 27 princípios para o processo em
questão. Destes, foram derivados temas e daí sugestões para políticas e
programas que foram estruturadas na Agenda 21. Este é um documento lançado
na ECO92 que sistematiza um plano de ações com o objetivo de alcançar o
desenvolvimento sustentável.
Milanez (2002) sintetizou no conjunto e classificou os princípios pelas dimensões
da sustentabilidade identificados nas literaturas técnicas, que contêm um bom
volume de aspectos compatíveis, e obteve uma estratificação (Tabela 5).
Quando os princípios em concordância são decompostos no sentido dos objetivos
específicos que definem as metas e os indicadores de medição de desempenho,
a definição desses princípios pode orientar a estratégia para a sustentabilidade.
Um modelo estratégico desenvolvido para a região Great Ocean Road, de
Victoria, Austrália (Figura 3), compilou princípios de uma série de documentos
referentes a estratégias nacionais e mundiais, acordo sobre o meio ambiente e
legislações. E destes desenvolveu objetivos específicos para aquela região
(Lumb, 2002).
Os objetivos foram classificados em função dos princípios que são definidos como
início ou a causa primária que deu origem a alguma coisa e dos seguintes temas:
instalações, habitações; turismo, desenvolvimento econômico; recursos naturais,
características regionais; acessibilidade, transportes; população e estilos de vida
(desenvolvimento da comunidade).
De acordo com a realidade local, foram promovidos workshops (oficinas em
estandes) que possibilitaram a sistematização da visão da população e definição
dos referidos temas estratégicos. Nas oficinas, foram enfatizados o respeito à
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diversidade, o turismo centrado nas peculiaridades regionais, acesso à saúde,
capacidade de compra da população e sua participação nos processos decisórios.
O desenvolvimento econômico integrado entre a habitação e infraestrutura, o
turismo e as indústrias primárias também foram mencionados, com observância
às boas oportunidades de emprego e remuneração.
Dessa forma, foi estabelecido um modelo de desenvolvimento sustentável para a
região, que está estruturado na Figura 3. O primeiro passo é a identificação de
questões regionais, debatidas com a população residente, visitantes e
representantes de órgãos do governo. Esse processo culminou na definição de
temas ou focos.

Figura 3 - Modelo de sustentabilidade desenvolvido para Victória,
Austrália.
Fonte: Lumb, M. (2002). The great ocean road region strategy: a sustainability
model. Victoria: Enviro-Futures, 2002.

Para o estabelecimento de metas para a sustentabilidade, os temas são
combinados com princípios que tornam mais concretos a organização de ações
dentro das medidas escolhidas. Os princípios escolhidos nessa pratica foram:
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a) Princípio de cautela: tomar ações de imediato em prejuízo ao nível de
incerteza sobre os riscos a serem reduzidos no futuro;
b) Equivalência inter e intrageracional: garantir recursos sociais, econômicos
e naturais suficientes;
c) Utilizar de forma sustentável os recursos naturais: respeitar a condição de
recuperação da natureza;
d) preservar a diversidade biológica: respeitar a biodiversidade;
e) aprimorara comodidade econômica e social: qualidade de vida e melhoria
econômica;
f) Intensificar envolvimento da comunidade: garantir o envolvimento com a
sustentabilidade na atuação da sociedade.

Os indicadores de sustentabilidade mais adequados tendem da tábua de
conceitos comuns apresentada na Tabela 5. Ocasionou na releitura desses
princípios próximos da realidade dos sistemas de gestão de resíduos sólidos por
Milanez (2002).
Existe a necessidade de fortes critérios estratégicos para processos mais
específicos, que forneçam seu conjunto de características para a medida
institucional e representem sua colocação atual e esperado no ambiente externo.
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Tabela 5
Princípios genéricos da sustentabilidade
Indicador
(1) Humanitário
(elementar)
(2) Geração de
renda
(3) Gestão
cooperativa e
participativa

(4)
Equidade
(5) Eficiência
econômica
responsável
(6) Poluidor
pagador
(7)
Paz
(8) Soberania e
relações
internacionais (ou
entre as esferas
do governo)
(9)
Respeito às
condições locais
(10)
Responsabilidade
intergeracional
(11) Avaliação de
impactos sociais
e ambientais
(12)
Precatório

Princípios genéricos da sustentabilidade
Garantir o direito a uma vida humana saudável e produtiva em harmonia com a
natureza.
Combater o desemprego com métodos e investimentos intensivos em mão-deobra, desde que economicamente eficientes.
a) Solucionar os problemas relativos à sustentabilidade com igualdade,
solidariedade, companheirismo, dignidade humana e respeito; b) solucionar os
problemas relativos à sustentabilidade de forma participativa, com cooperação
(inclusive entre governos), divisão de trabalho e consenso, o que requer ampla
conscientização e acesso à informação pela população.
Garantir o direito de cada indivíduo, suprir suas necessidades pelo acesso aos
recursos naturais e serviços públicos, havendo esforço para erradicação da
pobreza e redução das disparidades sociais.
Considerar nos projetos econômicos a proteção do meio ambiente e do
desenvolvimento social.
Internalizar os custos sociais e ambientais da remediação ambiental, das
medidas compensatórias e de prevenção da poluição pelas partes
responsáveis, bem como os saldos positivos.
Considerar interdependentes e indivisíveis a paz, o desenvolvimento e a
proteção ambiental.
a) Garantir soberania dos estados na exploração dos recursos em seu território,
sem que causem prejuízos a países vizinhos; b) alertar no menor tempo possível
a população sobre acidentes que possam ameaçá-la, com acesso a todas as
informações necessárias; c) evitar a transferência de atividades ou substâncias
que causem prejuízos ambientais ou à saúde humana.
Elaborar legislações que atentem para que os objetivos e prioridades gerenciais
adotados reflitam o contexto ambiental e de desenvolvimento em que se situam,
pois a imitação de padrões inapropriados pode representar custos econômicos
e sociais desnecessários.
As atividades presentes devem se dar respeitando os impactos às gerações
futuras, principalmente no que concerne ao consumo de recursos naturais e
capacidade de fossa do meio ambiente; efeitos negativos relativos às gerações
passadas devem ser também corrigidos atualmente.
Instrumento que deve alimentar as decisões de autoridades competentes,
quando atentam sobre atividades nocivas à sociedade ou meio ambiente.

Medidas preventivas que devem ser tomadas em qualquer possibilidade de
prejuízos sérios ou irreversíveis à saúde dos seres humanos ou do meio
ambiente, com ou sem clareza ou certeza científica do fato e seus impactos.
(13)
Devem-se evitar riscos e danos ambientais ao máximo desde o início, por meio
Preventivo
de estudos e avaliações prévias que orientem à melhor solução.
(14)
O uso de recursos naturais renováveis não deve ocorrer em taxa superior à sua
Uso dos recursos capacidade regenerativa; quando não renováveis, a extração deve se dar em
naturais
velocidade condicionada à obtenção de tecnologias substitutivas; o fluxo da
liberação de substâncias para o ambiente não deve exceder a capacidade
adaptativa dos ecossistemas; a busca de soluções tecnológicas deve
considerar o menor consumo de recursos.
(15)
A legislação deve prever compensações às vítimas de poluição e demais danos
Compensatório
ambientais.
Fonte: Milanez, B. (2002). Resíduos sólidos e sustentabilidade: princípios, indicadores e
instrumentos de ação. (207 p.). Dissertação (de Mestrado . Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Urbana) - ,Universidade Federal de São Carlos.
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Uma vez explanada as informações sobres os pilares do modelo de
sustentabilidade e em especial sobre estratégias para a sustentabilidade o tópico
que vem a seguir apresenta maiores informações sobre estratégia com o estudo
sobre a estruturação pensamento estratégico.
2.3 Modelo analítico
.Nas últimas décadas houve grande tendência no mercado produtivo à
valorização dos ativos intangíveis em relação aos tangíveis, nas empresas
privadas (Manzini, 2006), resultado de pesquisas nacionais e internacionais. Isso
mostra grande valorização da qualidade, da estratégia, da qualidade, da marca,
dos valores e princípios morais, ou seja, as informações e recursos humanos. A
boa governança corporativa, as estratégias e a eficiência em sua implementação
são as prioridades recomendadas pelos acionistas como resposta para tal
tendência do mercado.
A falta de previsão de futuro em nível organizacional pode desmotivar a
implantação da estratégia em uma empresa. Isso pode ocorrer em todos os tipos
de instituições. Tal acontecimento pode estar acontecendo na administração
pública, o que explica a pouca receptividade da população à inclusão tarifária e
baixa priorização da gestão de resíduos sólidos nos orçamentos do serviço
público. Tudo pode ser reflexo de um problema estratégico que causa a falta de
compromisso da população e dos funcionários, pela falta de informação ou pela
demora das políticas públicas a longo prazo.
O tema deste tópico que é a estruturação do pensamento estratégico está
desdobrado em quatro itens para melhor entendimento dessa ação: como o
conceito de estratégia, noções dos tipos de estratégia, o que venha ser o
planejamento estratégico e por fim um modelo de gestão chamado Balanced
Scorecard. Esses itens estarão dispostos nos próximos quatro tópicos
respectivamente.
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2.3.1 Definição de estratégia
As diferentes definições para estratégia propiciam tratar as questões sobre as
organizações como um todo. Apesar dessas estratégias serem concorrentes, elas
se complementam. As perspectivas definem o posicionamento e consolidam
padrões. Os padrões podem ser detectados e consolidados para a concepção dos
planos. Esses padrões, uma vez absorvidos e transmitidos, podem influenciar a
cultura organizacional ou perspectiva (Mintzberg, 1987).
As estratégias podem definir bases determinantes e orientar o desempenho de
uma organização, no contexto em que se encontra. Podem funcionar como meios
de atingir os objetivos organizacionais, baseando-se nas características do
ambiente e mercado no qual a empresa está inserida. A estratégia reconhece que
o ambiente externo da organização torna-se cada vez mais mutável e
descontínuo. Isso faz com que a estratégia se torne um dos conceitos do
cotidiano dos gestores (Ansoff, 1990).
Uma estratégia bem elaborada auxilia a organizar e encaminhar os recursos de
uma organização para um comportamento singular e viável, tudo isso baseado
em suas competências e limitações internas e relativas, alterações no ambiente
adiantado e providências ocasionais realizadas por concorrente inteligentes.
Logo, pode-se conceituar a estratégia como sendo o padrão ou plano que integra
as principais metas, políticas e sequências de ações de uma organização como
um todo (Mintzberg & Quinn, 2001, p. 20).
A estratégia é sempre um mecanismo eficiente de gestão que ajuda na obtenção
dos resultados almejados pela organização. Ela deve ser incorporada à realização
das atividades habituais da empresa nos momentos de tomada de decisões, que
devem ser evidentemente estratégicas para que esta se sobressaia sobre os
concorrentes. Thompson e Strickland (2003) alegam que a estratégia é um
conjunto de alterações e questionamentos que se efetuam para que, além de
aperfeiçoar o desempenho da empresa e fortalecer sua posição, determinem a
forma de controle dos negócios da organização.
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2.3.2 Tipos de estratégia
O equilíbrio entre a estratégia relativa às mudanças, renovação das atividades, a
forma de desempenho e eficácia, que busca melhor performance das atividades
padronizadas, faz com que um equilíbrio é alcançado na performance
organizacional de forma geral (Porter, 1996). O autor estabelece ainda uma
posição exclusiva e valiosa, em um conjunto diferenciado de atividades que
tenham uma ligação equilibrada e dinâmica. Recomenda, ainda, para não dar um
único enfoque em aspectos de eficácia operacional, pois o posicionamento do
ambiente organizacional pode se tornar estático e os ganhos podem não trazer
vantagens sustentáveis.
Para Quinn (2006), a estratégia é explicada como um padrão que integra com
coesão os objetivos, as sucessões de ação, os programas e políticas,
esclarecendo a disposição e a alocação dos recursos. Andrews (1998, p.51)
descreve estratégia como um modelo de deliberações que produz políticas,
explica as metas e planos para serem atingidos, assim como seus motivos e
naturezas. Essas afirmações vão ao encontro da concepção de Porter (1996), ao
buscar o perfil das atividades a uma diretriz geral que define a localização das
organizações em seus ambientes.
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) chegaram a conceituar algumas das
escolas

de

pensamento

estratégico

ou

grandes

vertentes:

escola

do

planejamento, do poder, do espírito empreendedor, da concepção, do
posicionamento, do ambiente, da configuração, cognitiva, do aprendizado e da
cultura empresarial. Para Mintzberg (1998), as estratégias representam o que
deve ser realizado para que a empresa sobreviva.
Mintzberg (1987) esclarece que a estratégia possui diversos sentidos quanto ao
uso subentendido do termo, acaso observado que os sentidos dados para a
estratégia pairam sobre ela por ser um plano, um padrão e um posicionamento
específico e definido. Ao reconhecer os múltiplos conceitos da palavra estratégia,
Mintzberg e Quinn (2001) também a apresentam com base em cinco definições
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ou são explicadas com cinco “pês”, como: plano, pretexto, padrão, posição e
perspectiva.
As estratégias consideradas como plano são desenvolvidas consciente e
deliberadamente. Têm o propósito de assegurar que os objetivos organizacionais
sejam alcançados a partir de uma ou um conjunto de diretrizes. Podem ser
específicas ou gerais, explicitas formalmente ou não. Seria uma forma de dominar
o mercado pela estratégia adotada pela empresa.
Na estratégia como pretexto, há uma indução a seus competidores pela
organização que levam a uma percepção errônea de seus movimentos
competitivos. Nessa estratégia pode ser criada uma manobra intencional para
enganar um concorrente ou desencorajar concorrentes de construir ou
estabelecer-se em uma dada região. Isso pode ocorrer com uma empresa que
ameaça expandir a capacidade de fabricação, constituindo o “plano” de apenas
ameaça e sem intenção real de expansão.
A estratégia como padrão é utilizada por muitas empresas devido à sua
coerência, gerando um grande atributo para o mercado, que é a confiabilidade.
Essa estratégia é também a coerência comportamental, pode ser pretendida ou
não, em fluxo de ações de forma especial. A estratégia como padrão foi escolhida
por Henry Ford quando ofereceu o modelo "T" apenas na cor preta.
A estratégia como posição é adaptável com outras estratégias, pois pode ser
alcançada em função de um padrão ou pretexto ou pretendida a partir de um
plano. Caracteriza-se pela forma como a organização se posiciona diante do
ambiente interno, com seus administradores, acionistas, empregados, entre
outros, e externos, como o governo e sindicatos. Citam-se a: incorporação, joint
ventures e franchising.
A estratégia como meta e perspectiva é teórica, é uma forma intensa de ver a
realidade. É pelas ações e por meio das intenções que ela é compartilhada pelos
membros de uma organização. É nesse contexto que os indivíduos estão unidos
pelo comportamento e pensamentos comuns: mentes coletivas. São um grande
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apanhado ou um conjunto de atitudes, intenções, normas e valores difundidos e
divulgados em uma marca comum. E assim colaboram com competência na
produção e nos serviços, entregando valores aos clientes. Pode-se citar a Apple
Inc., como grande modelo instituição comprometida com a inovação e soluções
tecnológicas.
De acordo com Henry Mintzberg, a estratégia não é um conceito único e acabado.
Percebe-se então que, dependendo da situação, os cinco “pês” podem ser
empregados isoladamente ou em conjunto.
Enquanto estratégia deliberada é planejada e mostra os objetivos finais, a
emergente é a estratégia criada ao longo do caminho caso surja uma grande
oportunidade para a empresa. Enquanto os planos ou estratégias pretendidas
podem não ser realizados, as estratégias realizadas podem não ser previamente
concebidas. Partindo dessa compreensão, Mintzberg (1987) identifica as
estratégias deliberadas, que interligam os planos às realizações efetivas e às
emergentes, que indicam uma realização independente de deliberações (Figura
4). Enquanto estratégia deliberada é planejada e mostra os objetivos finais, a
estratégia emergente é criada ao longo da trajetória caso surja uma grande
oportunidade para a empresa. Sendo assim uma estratégia de emergência plena
carece de consistência, no outro extremo a estratégia perfeitamente deliberada
exige a aceitação total do plano e seus métodos na organização e depende de
uma condição muito estável das forças externas, devendo a estratégia ideal
situar-se no intermediário entre esses opostos (Tabela 6).
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Figura 4 - Estratégias deliberadas e emergentes.
Fonte: Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: five ps for strategy. California
Management Review,30(1), 11-24.
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Tabela 6
Tipos de estratégia, das mais deliberadas às mais emergentes
Estratégia planejada: intenções precisas são
formuladas e articuladas por uma liderança
central e apoiadas por controles formais para
assegurar a implementação sem surpresas em
um ambiente benigno, controlável ou previsível
(altamente deliberada)

Estratégia de processo: a liderança controla
os aspectos de processo da estratégia
(contratações, estruturas etc.), deixando o
conteúdo real da estratégia para os outros
(deliberadamente emergentes)

Estratégia empreendedora: existem intenções
como uma visão pessoal e não articulada, de
um único líder. Adaptáveis a novas
oportunidades; a organização está sob o
controle pessoal do líder e localizada em um
nicho protegido em seu ambiente (relativamente
deliberada, podendo emergir)

Estratégia desconectada: membros ou
subunidades indefinidamente conectados ao
resto da organização produzem padrões na
corrente de suas próprias ações na ausência
disso ou em contradição direta com as
intenções centrais ou comuns da organização
como um todo (deliberadas para os que a
criam)

Estratégia ideológica: existem intenções como
uma visão coletiva de todos os membros da
organização,
controladas
por
normas
fortemente compartilhadas; a organização é
sempre proativa em seu ambiente (bastante
deliberada)

Estratégia de consenso: por meio de ajuste
mútuo, vários membros convergem para
padrões que permeiam a organização na falta
de intenções centrais ou comuns (bastante
emergente)

Estratégia guarda-chuva: uma liderança em
controle parcial das ações organizacionais
define alvos estratégicos ou fronteiras dentro
das quais os outros devem agir, permitindo a
flexibilidade sobre os meios (deliberadamente
emergente)

Estratégia imposta: o ambiente externo dita
padrões de ações, seja por imposição direta ou
por meio de apropriação implícita ou limitação
de
escolha
organizacional
(organizacionalmente emergentes, podendo
ser deliberadas quando internalizadas)

Fonte: Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: five ps for strategy. California
Management Review,30(1), 11-24.adaptado por Souza, Ricardo Gabbay de. (2007, p.70-71).
Gestão estratégica de resíduos sólidos: utilização do Balanced Scorecard São Carlos, 2007.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Federal de São Carlos..

2.3.3 Planejamento estratégico
Henry Mintzberg, renomado como crítico ao planejamento estratégico, em suas
diversas obras conceitua o planejamento como um processo formalizado para
produzir um resultado conectado, na forma de um sistema integrado de decisões.
Para Mintzberg (1994), a prática conhecida como planejamento estratégico
surgiu, de fato, em meados da década de 1960, estimulada pelo livro Corporate
Strategy, de Ansoff (1965).
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Ansoff e McDonnell (1993) identificaram o processo em uma conjuntura maior, o
da administração estratégica, numa literatura que visa mostrar a evolução da
concepção de planejamento estratégico. Nessa situação, portanto, o processo de
planejamento estratégico é responsável por formular a reação estratégica futura,
a partir de um diagnóstico estratégico que estabelece as formas presente e futuro
da empresa em relação aos fatores turbulência-agressividade-capacidade de
reação.
No planejamento estratégico, Mintzberg (1990) alega que a estratégia é ocupada
como uma intenção deliberada, exprime por meio de um plano formal, resultante
de um intenso trabalho de análise. Kaplan e Beinhocker (2003) e Robbins (1978)
consideram o planejamento estratégico como uma das incumbências mais
importantes dos executivos, já que o planejamento propicia os tomadores de
decisão das organizações para agirem corretamente diante dos imprescindíveis
momentos de desafio que o mercado impõe.
O planejamento estratégico abrange a empresa de forma geral e está associado
aos objetivos de médio ou longo prazo, que de alguma forma influenciam a
direção ou a viabilidade da empresa. Deve aumentar os resultados e diminuir os
problemas da organização a partir de princípios e medidas de gestão, como:
eficiência, eficácia e efetividade (Chiavenato & Sapiro, 2004). O planejamento
estratégico conta com uma quantidade de vantagens (Pereira, 2007).
Kaplan e Beinhocker (2003) apontam a utilização do planejamento estratégico
como um método de aprendizagem organizacional que viabiliza a evolução da
organização.
Conforme a metodologia de Pereira (2007), a elaboração de um plano estratégico
se realiza segundo as seguintes fases: declaração de valores, missão, visão,
fatores críticos de sucesso, avaliação externa, avaliação interna, questões
estratégicas, estratégias e ações estratégicas.
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2.3.4 Balanced Scorecard (BSC)
O Balanced Scorecard (BSC) foi desenvolvido pelos professores da Harvard
Businees School, Robert Kaplan e David Norton, no início da década de 1990.
Esse sistema de gestão estratégica ou sistema de gestão de desempenho
(performance measurement system - PMS) designa unidades de medida ou
indicadores de desempenho que representam, do melhor modo possível, a
estratégia elaborada e os fatores críticos de sucesso atual ou não e o futuro da
empresa. Partindo da suposição de que a estratégia já se encontra conhecida na
organização, o desafio principal passa a ser sua implementação. É nesse
momento que entra em ação o Balanced Scorecard ou simplesmente BSC.
A origem da expressão vem do inglês: scorecard significa cartão para registro de
resultados;

balanced,

equilibrado,

balanceado.

Assim,

a

característica

fundamental dessa ferramenta de implementação da estratégia é o equilíbrio
entre os indicadores de desempenho, como o próprio nome sugere (Serra &
Torres, 2004, p. 117). Para Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard
reproduz a harmonia entre objetivos de pequeno e grande período, entre
capacidades financeiras e não financeira, entre medidas de propensão e
acontecimentos e, ainda, entre as perspectivas externa e interna de desempenho.
De acordo com Kaplan e Norton (1993), o Balanced Scorecard (BSC) é uma
ferramenta de gestão estratégica usada para analisar o desempenho da
organização.

Utiliza

quatro

vertentes

de

indicadores

de

desempenho

interconectados: a) cliente; b) financeiro; c) processos internos; d) e aprendizado
e crescimento, juntamente com os resultados econômico-financeiros.
Assim sendo para melhor entendimento dessa ferramenta de gestão: Balanced
Scorecard (BSC), modelo analítico indicado para mensuração de desempenho de
gestão, veremos itens que esclarecem a sua utilização: como a estruturação do
Balanced Scorecard, noção do mapa estratégico, o modelo do scorecard na
gestão pública e a implementação ou utilização do Balanced Scorecard, estarão
disponíveis nos quatro tópicos que seguem respectivamente.
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2.3.4.1 Estruturação do Balanced Scorecard
Olve, Petri, Roye Roy (2004) descrevem que o BSC constitui o principal
instrumento para comunicar a estratégia da organização.. Ainda assim, a
essencia fundamental do BSC concentra-se na definição das relações de causa e
efeito que devem refletir as hipóteses que dão forma à estratégia da organização.
A percepção de um scorecard parte da explicação da interpretação em termos
estratégicos, de onde se derivam os objetivos, metas e indicadores de
mensuração de desempenho. Tal processo se embasa no acordo consensual
sobre a adequação da realidade organizacional e as perspectivas. Basicamente
busca responder as seguintes perguntas: como aparentamos para os nossos
acionistas? (perspectiva financeira); como os clientes nos vêem (perspectiva do
cliente); em que devemos ser excepcionais? (perspectiva interna); e seremos
capazes de continuar melhorando e criando valor? (perspectiva de aprendizado e
crescimento).
Uma vez respondidas, tais questões precisariam adotar uma forma configurada
dos objetivos e indicadores gerais. Deverão ser de fácil comunicação e estarem
interligados por relações de causa e efeito, como mostra o diagrama da Figura 5
(Kaplan & Norton, 1996). Tal estrutura supre uma carência muito forte do sistema
de gestão estratégica tradicional, que é a conexão da visão de longo prazo com
as ações de curto prazo, visto que suas perspectivas e suas etapas facilitam a
percepção da relevância das ações mais imediatas e seus pertinentes indicadores
na forma como estão relacionadas a uma grande perspectiva estratégica.
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Figura 5 - Perspectivas do BSC e interconexão de seus elementos.
Fonte: Kaplan, R., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business
School Press.

Kaplan e Norton (1997) acentuam as quatro perspectivas, que propiciam uma
percepção totalizada da estratégia e relatam a história da estratégia em uma
estrutura compreensível. Essas perspectivas são integradas por relações de
causa e efeito. A direção geral de motivação é no sentido da última perspectiva,
aprendizado e crescimento, para a financeira. Tem-se, ainda, o preparo da
organização, que permite melhorar seus processos que satisfazem mais aos
clientes e proporcionam melhores resultados financeiros.
Para Olve, Roy e Wetter (1999), a estrutura do BSC encontra-se ilustrada na
Figura 6 e consiste na descrição dos elementos:
A visão é definida por gerentes de alto escalão. Sua função é controlar, orientar e
desafiar toda a organização a executar uma idéia compartilhada sobre o futuro:
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a) As perspectivas têm a função de simplificar a separação e explicação da
visão, podendo ser adequadas à realidade específica de cada organização;
b) Os objetivos estratégicos são a revelação da visão em termos
estratégicos e servem como orientações para a organização;
c) Os fatores críticos para o sucesso são incumbidos de retratar a
importância dos aspectos em função da estratégia de maneira relativa;
d) Os indicadores têm a função de explicar as metas e as medidas que
beneficiam a orientação do desempenho e da centralização de esforços;
e) o plano de ação são as atitudes e fases específicas para atingir o triunfo
(Olve et al., 1999).

Figura 6 – Estrutura e hierarquia do BSC.
Fonte: Olve, N. G., Roy, J., & Wetter, M. (1999).
Performance drivers: a practical guide to using the Balanced
Scorecard. Chichester: John Wiley & Sons..

As principais melhorias conseguidas com a implantação do BSC, na compreensão
de Olve et al. (1999), estão relacionados a:
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a) Formar possibilidades para um aprendizado sistemático a contar de fatores
relevantes para o êxito da organização;
b) Noticiar qual o dever individual de cada funcionário para com a
organização de maneira bem clara;
c) municiar à gerência um domínio de dimensões estratégicas;
d) elaborar responsabilidade sobre o aspecto de que nem todas as decisões e
aplicações concluídas pela empresa terão efeitos prontos de aumento dos
lucros ou redução dos custos.
Conforme Kaplan &Norton (1993, p. 134): “cada perspectiva necessita de seu
próprio e distinto conjunto de medidas de desempenho, as quais precisam ser de
acordo com as características e necessidades de cada empresa”. Secaf (2008)
esclarece, em relação às dimensões de mensuração, que a organização siga os
indicadores de desempenhos equilibrados (balanced) em quatro perspectivas:
financeira; mercado; processos internos; e aprendizado e crescimento. A
perspectiva do aprendizado e crescimento é dos ativos intangíveis, formado por:
pessoas, cultura e informação, com forte relevância no ambiente competitivo.
Além de equilibrados entre financeiros e não financeiros, os indicadores (Tabela
7) devem representar objetivos de curto e longo prazo, internos e externos à
organização (Secaf; 2008).
Como já mencionado, as quatro perspectivas que geralmente são levadas em
conta na elaboração do BSC nas organizações privadas são as seguintes:
Aprendizado e Crescimento → Processos Internos → Clientes → Finanças
(Kaplan& Norton, 1996).
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Tabela 7
Perspectivas dos indicadores do BSC
Indicadores
Financeiros
Retorno sobre o
investimento e o
valor econômico
agregado.

Medidas dos
Clientes

Medida do
Aprendizado e
Crescimento
Satisfação dos
funcionários;
retenção de
funcionários;
lucratividade por
funcionários.

Medida dos
Processos Internos

Retenção e
Apuração do custo do
satisfação dos
processo;
clientes;
apuração do tempo de
participação no
processamento de
mercado;
transações;
aquisição de novos
apuração da qualidade
clientes.
do processo.
Fonte: Oliveira, L. C.(2003 abr.). Balanced Scorecard: uma ferramenta de análise estratégica. Sâo
Paulo: Market Place.

O Balanced Scorecard complementa esses indicadores como indicadores de
controle ou guias do desempenho econômico futuro. A função deles é assessorar
na definição das ações a serem praticadas com vistas a determinar as medidas
para o restante do scorecard (Niven, 2005).
Algumas dessas medidas apuradas nas outras perspectivas estarão conduzindo à
evolução de resultados em relação à lucratividade, ao crescimento dos negócios e
à adição de valor econômico. Algumas organizações podem preferir os
indicadores da gestão de risco que venham complementar outras medidas
financeiras. A valorização de mercado e as medidas do valor da ação são
encontradas com constância nos Balanced Scorecard (Niven, 2005, p.145).
A perspectiva do cliente está relacionada à forma como a empresa é vista pelo
cliente e como ela atende às expectativas deste. Kaplan e Norton (2006, p. 8)
admitem que a escolha favorável resultante do bom relacionamento com o cliente
se traduz em escolha para compensação em propensão de ampliação do contato
para outros produtos e serviços da empresa.
Na percepção de Caldeira (2008, p. 48), a perspectiva do cliente na esfera da
administração pública ou no setor público está vinculada aos objetivos que se
deve alcançar para atender as exigências dos clientes (sociedade) e pregar os
recursos financeiros (cidadãos, contribuintes).
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Na perspectiva dos processos internos do scorecard, segundo Niven (2005, p.
20), é provável apontar que os processos centrais da organização necessitam
ultrapassara fim de que prossigam a realizar significado aos acionistas e aos
clientes.
A perspectiva de aprendizagem e crescimento está associada à habilidade da
empresa em progredir constantemente. Para Niven (2005, p. 20), “a medidas que
formam a perspectiva de aprendizagem e crescimento do Balanced Scorecard
são os verdadeiros pilares das outras três: financeira, clientes e processos
internos.” A perspectiva de aprendizagem e crescimento está associada ao
crescimento dos ativos intangíveis, analíticos da organização, formado pelo
pessoal, tecnologia, cultura e liderança. No setor público, essa perspectiva
compete aos objetivos que se obriga atingir para motivar e preparar os
colaboradores para as transformações necessárias ao endireitar da organização.
O modelo das quatro perspectivas precisa ser empregado no desenvolvimento
das estratégias da organização.
Para Kaplan e Norton (2006, p. 44):
As quatro perspectivas do Balanced Scorecard fornecem uma maneira
natural para classificar os vários tipos de propostas de valor, capazes de
contribuir para as sinergias corporativas, que são: sinergias financeiras,
sinergias em clientes, sinergias em processos internos e sinergias em
aprendizado e crescimento.
Portanto, o Balanced Scorecard favorece os aspectos do modelo contábil
tradicional e a necessidade de tornar a organização adaptável e de criar valor
econômico futuro, pois o objetivo é disponibilizar aos gestores os instrumentos
para a tomada de decisão, buscando alcançar êxito porvir a partir de
planejamento estratégico.
Tavares (2000, p. 51) ressalta:
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O Balanced Scorecard é uma contribuição de renovação em relação aos
objetivos organizacionais e sua mensuração que tem obtido popularidade
crescente, pois procura combinar medidas financeiras de mensuração de
resultados com medidas não financeiras. Essa proposta apóia-se no
reconhecimento de que as medidas de desempenho podem focalizar o
futuro e não apenas o registro do desempenho passado.
O Balanced Scorecard é reputado como um instrumento de gestão, planejamento
e controle para empresa de qualquer porte, aumentando a imagem dos sistemas
de controle tradicionais para além dos indicadores financeiros, inclusive a
informação. Ele se propõe a: explicar e transpassar a imagem e a estratégia;
comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer
metas e ordenar intenções estratégicas; aperfeiçoar o feedback e o aprendizado
estratégico (Kaplan & Norton, 1997).
2.3.4.2 Mapa estratégico
O mapa estratégico é o instrumento utilizado no BSC no âmbito da comunicação
dentro das perspectivas. É constituído por um diagrama com perspectivas do
negócio que mostram os objetivos estratégicos revelados por células relacionadas
por setas que revelam as relações de causas e efeito, concedendo mais clareza
sobre a importância relativa dos objetivos e indicadores.
O mapa estratégico corresponde a ligação entre a formulação e a execução da
estratégia (Kaplan & Norton, 2004). Fornece uma forma uniforme e consistente de
retratar a estratégia, facilitando a definição e o gerenciamento dos indicadores e
dos objetivos.
A Figura 7 mostra o mapa estratégico de uma empresa de investimentos. A
hierarquia apresentada nas perspectivas originais do BSC é a que predomina na
maioria das experiências. Ela representa a essência das empresas privadas, cujo
objetivo é aprimorar seus recursos e processos para satisfazer o cliente e obter
retorno financeiro.
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Figura 7 – Mapa estratégico de uma empresa de investimento.
Fonte: Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alinhamento: usando o Balanced
Scorecard para criar sinergias corporativas. Rio de Janeiro: Elsevier.

A Figura 8 exibe o mapa estratégico de uma empresa pública. A hierarquia
apresentada entre as perspectivas do BSC adaptado ao setor público é a que
domina na maioria das experiências. Ela representa a essência das empresas
públicas, que é aperfeiçoar seus recursos e processos para satisfazer o cliente
(ou sociedade) e obter retorno financeiro (ou orçamento).
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Figura 8 - Mapa estratégico para o serviço público.
Fonte: adaptado pelo autor a partir de Rohm, R. H. D. (2003). A
produção de subjetividades em organizações contemporâneas:
práticas discursivas e políticas da empregabilidade.. Tese (Doutorado
em Administração) - Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro.

2.3.4.3 O scorecard na gestão pública
O Balanced Scorecard utiliza indicadores de desempenho financeiros e não
financeiros, de curto e longo tempo. Ele faz a união de suas quatro perspectivas
numa associação de causa e efeito e intenta a atingir o desempenho projetado
pela organização. Por não favorecer apenas os resultados econômicos e
financeiros, sua metodologia é ajustável à situação, ela pode ser utilizada na
gestão tanto de organizações sem fins lucrativos, organizações privadas, como de
instituições públicas governamentais.
Kaplan e Norton (2004, p. 19), ao mostrar alguns estudos de caso de
organizações públicas que utilizaram o Balanced Scorecard, salientam que os
resultados são perceptíveis: tais organizações cumpriram e até excederam as
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metas estipuladas em seu planejamento estratégico. Na área pública, citam que
vários governos brasileiros na esfera federal, estadual e municipal têm analisado
e instituído novas linhas de gestão da estratégia.
Também, em conformidade com Olve et al. (1999), o scorecard é apropriado para
sistemas onde o lucro não é primordial, ou seja, nas organizações sem fins
lucrativos e no setor público. Tal como, nas Instituições onde o financeiro é um
meio para atingir os fins, uma vez que estas não têm como objetivo os lucros.
Pode ser citada como modelo a gestão dos resíduos sólidos urbanos, de
responsabilidade dos municípios. O propósito fundamental a ser atingido é reduzir
os impactos ambientais causados pela geração e condição final de resíduos
sólidos urbanos, distintamente do propósito de uma instituição privada com fins
lucrativos, que normalmente é aumentar os resultados econômico-financeiros
para a organização e seus acionistas, isto é, acrescimento de valor para os
acionistas.
Em relação à utilização no setor público, os especialistas entendem ser muito
viável. Olve et al. (1999) acentuam que o Balanced Scorecard (BSC) é mais
preciso para as operações com perspectiva de grande prazo do que para aquelas
com finalidade lucrativa. Nessa situação, seria precisa uma revisão das
perspectivas a serem aplicadas. Segundo Rohm (2003), as perspectivas
destacadas para o formato de BSC no setor público propostas pelo Balanced
Scorecard Institute são: a) clientes e partes com interesse – preza os resultados;
b) processos internos – estima a qualidade, a quantidade, a eficiência e o tempo;
c) orçamento financeiro - observa entradas ou os resultados; d) capacidade
organizacional – valoriza o conhecimento, as alterações comportamentais, as
técnicas, a eficiência e as habilidades.
Portanto, o modelo dos scorecard para a administração pública pode ser
observado na Figura 9 e o mapa estratégico proposto para o serviço público pode
ser encontrado na Figura 8.
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Figura 9 - Quadro balanceado de indicadores aplicado ao setor público.
Fonte: Rohm, R. H. D. (2003). A produção de subjetividades em organizações contemporâneas:
práticas discursivas e políticas da empregabilidade.. Tese (Doutorado em Administração) - Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro.

Olve et al. (1999) salienta que mensurar o desempenho das operações que não
aspiram ao lucro não é trabalho fácil, no entanto, isso não é razão para não
tentar. A elaboração do mapa estratégico deve ser adaptada ao setor público: a
perspectiva financeira será centrada na sustentabilidade econômico-financeira
das atividades públicas. A perspectiva dos clientes estará caracterizada pela
sociedade, a perspectiva dos processos focará nas atividades públicas e
finalmente a perspectiva do aprendizado e crescimento centrará o futuro. Uma
gestão sustentável dos resíduos eletrônicos solicita como condição imprescindível
a sua efetivação ampla e empenhada com a participação da sociedade e do
poder público.
Conforme Kaplan e Norton (2004, p. 08), “o sucesso para as organizações do
setor público e para entidades sem fins lucrativos é o desempenho no
cumprimento da missão”. Seu objetivo máximo é o cumprimento da missão, que
poderá abranger um conjunto amplo e variado de missões: reduzir os impactos
ambientais causados pela geração de resíduos sólidos urbanos, lares e
comunidades seguras. Já no setor privado o objetivo máximo das organizações é
a elevação de valor para o acionista, o qual poderá ser semelhante em qualquer
organização.
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Em ambos os casos, o modelo de mapa estratégico é parecido, conforme
apresentado na Figura 8. As organizações cumprem sua missão ao atenderem às
exigências dos clientes-alvo, que no caso do setor público podem ser uma fração
da população ou até mesmo a sociedade em geral.
As perspectivas no setor público são assim distinguidas por Niven (2005, p. 359):
A distinção entre os Balanced Scorecard dos setores privado e público está
na missão a ser atingida, é o ponto de vista da clientela e da organização e
não o dos interesses nas finanças, como ocorre no setor privado. No setor
público, diferentemente do mundo que visa ao lucro, grupos diferentes
criam serviços, pagam por ele e extraem lucro do serviço. Esta rede de
relacionamento faz a definição do cliente um desafio para muitos gestores
do setor público.
No modelo Balanced Scorecard para o setor público:
As medidas financeiras serão mais vistas como facilitadoras do sucesso do
cliente ou como restrições com as quais o grupo operar. A meta
fundamental da agência do governo é executar sua missão e as exigências
do cliente (sociedade), e não alcançar o sucesso financeiro (Niven, 2005,
p. 360).
A percepção de que é necessário aprimorar o desempenho da gestão pública é
gradativamente perceptível no Brasil. As organizações governamentais, assim
como as do setor privado, estão gradualmente em busca de técnicas gerenciais
baseadas em tarefas para ajudá-las e estipular medidas de processos internos
focados na perspectiva do cliente, buscando a formação vertical para baixo na
organização.
As organizações brasileiras de importância pública têm procurado perfilar ações e
atividades em suas diversas unidades e áreas em volta de objetivos e metas.
Segundo Kaplan e Norton (2006, p. 12), “as organizações públicas focadas na
estratégia configuram uma resposta dos gestores destas instituições à demanda
por maior eficácia e eficiência no setor”.
De acordo com Caldeira (2008), no setor público o BSC apresenta um modelo
avançado de gestão por objetivos estratégicos. Estes são considerados um dos
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componentes cruciais do processo de implementação do BSC, que permitem
comunicar as finalidades estratégicas aos colaboradores da organização.
Logo, de maneira sucinta, o BSC se propõe a: informar e interpretar a visão e a
estratégia; divulgar e combinar objetivos e medidas estratégicas; planejar,
estipular intenções e alinhar atitudes estratégicas; aperfeiçoar a experiência e o
aprendizado estratégico (Kaplan & Norton, 1997).
2.3.4.4 Implementação do Balanced Scorecard
O processo de construção de um scorecard, de maneira ampla, é elaborado em
quatro etapas, conforme Kaplan e Norton (1996). A versão da visão é baseada
nos procedimentos e elucidação da visão e construção do consenso. O
planejamento de negócios busca as metas estratégicas de curto prazo, como a
alocação de recursos, alinhamento de estratégias e fixação de marcos, nos quais
define metas. A conexão e comunicação referem-se à conexão das recompensas
aos indicadores de desempenho e à comunicação e educação, respectivamente,
e são vistas como a definição dos objetivos individuais. A experiência e
aprendizado representam na conexão da idéia distribuída, na simplificação de
revista do aprendizado e da estratégia e no guarnecimento de prática
Olve et al. (1999) definiram um roteiro detalhado para a construção do sistema
gerencial estratégico baseando-se nessas etapas. As atividades necessárias para
o cumprimento das referidas etapas, como sugestão de roteiro, são as seguintes:
a) escolher a organização, analisar o papel da companhia, adquirir
informações sobre a posição da empresa, a partir de entrevistas;
b) determinar a visão organizacional: assegurar a compreensão da visão
compartilhada pela alta gerência feita por meio de reunião ;
c) determinar as perspectivas: estabelecer perspectivas que contemplem a
lógica e apresentem conexões claras realizadas pela gerência e equipe de
projeto;
d) elaborar objetivos estratégicos gerais: distribuir a visão sob as perspectivas
e desenvolver estratégias que projete a situação futura;
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e) reconhecer fatores críticos para o sucesso, filtrar o necessário para o
sucesso da expectativa e fatores de maior peso nos resultados esperados;
f) aperfeiçoar indicadores, identificar causas e efeitos e estabelecer equilíbrio;
desenvolver

indicadores

relevantes

e

detectar

relações

claras

e

consistentes de causa e efeito;
g) determinar um scorecard flexível: compilação e apresentação do scorecard
organizacional, com orientação e treinamento dos funcionários, definição
final da gerência e equipe;
h) desmembrar scorecard e indicadores por unidades organizacionais:
transformação da estratégia geral em scorecards próprios, mais reais, feito
pelo pessoal envolvido;
i) formular metas de curto e longo prazo para cada indicador formulado pelos
líderes das unidades;
j) elaborar um plano de ação: planejaras etapas para atingir o êxito, com as
respectivas responsabilidades e prazos.
Encerrado o segundo capítulo do referencial teórico que apresentou contribuições
teóricas, que dão sustentação a pesquisa, segue o terceiro capítulo que descreve
a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, faz apontamentos sobre a
caracterização da pesquisa, sobre a unidade de análise e observação, bem como
a coleta de dados e a estratégia de análise destes.
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3 Metodologia
Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, objetivando
proceder à avaliação da efetividade do processo de desfazimento (descarte) de
equipamentos

eletrônicos

(equipamentos de

informática)

e

de

resíduos

eletrônicos da UFMG diante da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental.
Para tanto, descrevem-se o processo de desenvolvimento da pesquisa e as
técnicas de coleta de dados que foram utilizadas para realizá-la. A partir do
objetivo exposto, apresenta-se a definição das unidades de análise e observação,
bem como o processamento e sistematização das informações.
Segundo Goulart e Sampaio (2010), a pesquisa representa o processo formal e
organizado que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante
a utilização de método científico.
Nesse sentido, os procedimentos metodológicos visam alcançar os objetivos
gerais e específicos, bem como responder à pergunta norteadora da pesquisa.
3.1 Caracterização da pesquisa
Cervo, Bervian e Silva (2007) recomendam que o termo métodos para o estudo
nas ciências deve ser empregado na investigação e na demonstração da verdade.
Pode-se inferir daí que o método científico procura descobrir a realidade dos
fatos, sendo considerado, portanto, um meio de acesso, e segue o caminho da
dúvida sistemática e metódica.
De acordo com Gil (2010), a pesquisa pode ser definida como o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas propostos.
A pesquisa parte de um problema ou dúvida e utiliza o método científico na busca
de soluções. Por isso, a pesquisa científica é um processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método científico, cujo objetivo principal, de acordo com Gil
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(2010), é encontrar respostas para problemas através da utilização de
procedimentos científicos.
A observação, coleta de dados, hipótese e experimentação são etapas de que se
serve o método científico, que também usa a observação, a descrição, a
comparação, a análise e a síntese para contemplação dos méritos de uma
pesquisa (Cervo et al., 2010).
Do ponto de vista de sua natureza, quanto à abordagem, aos objetivos ou aos
fins, trata-se de uma pesquisa descritiva que tem por objetivo observar, registrar,
analisar fatos ou fenômenos sem manipulá-los. A pesquisa descritiva relata o
comportamento dos fenômenos e, para Collis e Hussey (2005), avalia e descreve
as características das questões importantes. Gil (2010) apresenta como objetivo
da pesquisa descritiva o relato das características de determinada população ou
fenômeno.
Uma pesquisa descritiva, conforme Malhotra (2006, p. 102), é um tipo de
pesquisa conclusiva que tem como principal objetivo a descrição de algo.
Normalmente são características ou funções de mercado.
Vergara (2007, p. 47) justifica que a pesquisa descritiva expõe as características
de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e
define sua natureza. "Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação".
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são condições
básicas no processo da pesquisa qualitativa, que, por sua vez, não requer o uso
de métodos e técnicas estatísticas (Gil, 2007).
Em relação aos procedimentos técnicos, quanto aos meios, trata-se de um estudo
de caso, pois serão examinadas as práticas adotadas pela UFMG na gestão de
resíduos sólidos, que constituem o processo de desfazimento de equipamentos
eletrônicos e de descarte de resíduos eletrônico de informática no Campus
Pampulha. Yin (2005) adverte que a utilização do estudo de caso é eficiente para
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contribuir com o conhecimento que se tem de fenômenos individuais,
organizacionais, sociais, políticos e de grupo, sendo recomendada a sua
utilização como estratégia nos casos em que se examinem acontecimentos, mas
não se podem manipular comportamentos relevantes. Desse modo, de acordo
com Gil (2010, p. 55): “[...] os propósitos de estudo de caso proporcionam uma
visão global do problema ou identificam possíveis fatores que o influenciam ou
são por ele influenciados”.
Estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (Gil, 2007).
A pesquisa utiliza o estudo de caso, o que na classificação de Vergara (2003, p.
49) é:
O circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma
pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma
comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e
detalhamento.
No entanto, Yin (2005) alerta para algumas limitações pertinentes a esse método
de pesquisa, destacando-se, entre elas, a dificuldade ou até mesmo a
impossibilidade de generalização dos resultados obtidos, uma vez que a unidade
pesquisada pode não representar o universo total. Essa limitação também é
ressaltada por Vergara (2003), quando ela afirma que o método em questão
busca apresentar um caráter de grande profundidade e detalhamento, mas
restrito ou de poucas unidades de análise, esta pesquisa qualitativa se enquadra
em um estudo de campo utilizando o estudo de caso por essa restrição.
3.2 Procedimentos metodológicos
Nesta parte desse capítulo relata-se uma passada sobre as unidades analítica e a
de observação, as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, as etapas da
pesquisa, a estratégia de análise e tratamento dos dados e a forma de coleta de
dados que são as entrevistas semiestruturadas.

74

3.2.1 Unidade analítica
O sujeito de estudo desta pesquisa foi a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e as unidades de análise foram o Departamento de Logística de
Suprimentos e Serviços Operacionais (DLO), o Departamento de Gestão
Ambiental (DGA), ambos órgãos vinculados à Pró-Reitoria de Administração da
UFMG e Unidades acadêmicas: Centro Pedagógico (CP), Escola de Veterinária
(EV) e Instituto de Ciências Biológicas (ICB).
Justifica-se a escolha dos referidos órgãos devido ao fato de desempenharem
uma gestão estratégica dentro da Universidade, concernente aos objetivos desta
pesquisa.
3.2.2 Unidades de observação
As unidades de observação foram compostas pelos dirigentes diretamente
vinculados aos processos de desfazimentos de equipamentos e de resíduos
sólidos na UFMG, a saber: tres gestores da Pró-Reitoria de Administração, sendo
o G6 - Assessor Técnico do Departamento de Logística de Suprimentos e
Serviços Operacionais (DLO), o G7 - Diretor do Departamento de Gestão
Ambiental (DGA) e o G13 – Diretor do Departamento de Manutenção e Operação
da Infraestrutura (DEMAI), além de três gestores de unidades acadêmicas, sendo
o G8 – Coordenador de Gerência de Resíduos do Instituto de Ciências Biológicas
(ICB), o G9 - Superintendente Administrativo da Escola de Veterinária (EV), o G10
- Coordenador de Gerência de Resíduos da Escola de Veterinária (EV) e o G11 Gestora da Seção de Contabilidade e Compras do Centro Pedagógico (CP)
A população pesquisada contou com sete respondentes vinculados aos
processos de desfazimento de equipamentos e de descarte de resíduos sólidos
da Administração Central da UFMG.
3.2.3 Técnicas e instrumentos de coletas de dados
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A pesquisa desenvolveu-se em quatro etapas: a primeira correspondeu à
pesquisa documental; a segunda referiu-se à pesquisa qualitativa, consistindo na
aplicação de entrevistas; a terceira relacionou-se à estratégia de análise e
tratamento dos dados; e a quarta, ao processamento e sistematização dos dados.
3.2.4 Etapas da pesquisa
A visão geral do processo de coleta de dados numa pesquisa possui sete etapas,
as quais foram definidas por Collis e Hussey (2005) como: identificação de
variáveis ou fenômenos, seleção de amostras, seleção de tipos de dados
necessários, escolha de método adequado de coleta, realização de estudo-piloto
ou pesquisa exploratória, modificação do método de coleta e finalmente coleta de
dados.
Para cumprir os objetivos propostos neste estudo, em primeiro lugar foi
empregada a pesquisa bibliográfica, porque a obtenção de estudo científico,
supõe e requer essa fonte de dados para sua fundamentação teórica. Cervo et al.
(2007, p. 61) afirmam que:
[...] a pesquisa bibliográfica é um meio de formação por excelência e
constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais
se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Como
trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente dita na área
das Ciências Humanas. Como resumo de assunto, este tipo de pesquisa
constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica.
No segundo momento foi realizada a pesquisa documental, utilizando a legislação
referente ao assunto. Segundo Gil (2010) esse tipo de pesquisa utiliza todos os
tipos de documentos, tais como: institucionais, folders, catálogos, documentos
jurídicos, registros estatísticos e outros. Esta pesquisa fornece dados qualitativos
para atender aos objetivos da dissertação.
No terceiro momento aconteceu uma pesquisa de campo, de natureza descritiva e
qualitativa, que compreendeu a coleta dos dados realizada mediante entrevistas
conduzidas com auxílio de um formulário semiestruturado. Elas foram efetuadas
com gestores ou dirigentes diretamente vinculados às áreas de patrimônio e de
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gestão de resíduos da Administração Central da UFMG, no próprio local de
trabalhos dos participantes.
3.2.4.1 Fontes de coletas de dados
A fim de obter as informações necessárias aos objetivos específicos propostos no
estudo, foram realizados procedimentos de coleta de dados e o direcionamento
da pesquisa para as respectivas fontes.
Para o primeiro objetivo específico: “Descrever como é formado o lixo eletrônico,
origens e desfazimentos”, foram levantadas informações a respeito da formação
do lixo eletrônico nessa instituição, suas origens e como é feito o processo de
desfazimento de equipamentos eletrônicos e de resíduos eletrônicos realizados
pela UFMG. Foi avaliado se estavam sendo obedecidos os critérios de
sustentabilidade ambiental, existência de plano de gestão de logística sustentável
na instituição, capacitação de servidores e a percepção dos dirigentes da
universidade a respeito da temática ambiental.
A fonte utilizada em relação a esse objetivo constituiu-se de pesquisa qualitativa,
com entrevistas efetuadas com os dirigentes vinculados ao processo de
desfazimento e descarte dos resíduos eletrônicos da instituição.
Para alcançar o segundo objetivo específico: “Relatar como tem sido colocado em
prática o PGRS, na perspectiva do BSC”, inicialmente foram levantadas
informações a respeito de como tem sido colocado em prática o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) na perspectiva do Balanced
Scorecard (BSC). Selecionaram-se informações em relatório de gestão anual e
documentos institucionais sobre os processos de desfazimento de resíduos
eletrônicos realizados pela UFMG com critérios de sustentabilidade ambiental
dentro do período definido na pesquisa. Pela averiguação do objeto e das
especificações

técnicas

dos

bens

ou serviços

licitados

nos

processos

selecionados, buscou-se eleger os critérios mais utilizados pela instituição. Feito
maior se deu diante dos critérios de sustentabilidade ambiental, existência de
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plano de gestão de logística sustentável na instituição, capacitação de servidores
e a percepção dos dirigentes da universidade a respeito da temática ambiental.
A fonte utilizada em relação a esse objetivo também se constituiu na pesquisa
qualitativa, com entrevistas efetuadas com os dirigentes vinculados aos processos
de patrimônio e de resíduos eletrônicos da instituição.
As fontes usadas em relação a esses objetivos de início foram:
a) Pesquisa documental: relatórios de gestão anual da UFMG referentes aos
exercícios de 2010 a 2013; Programa de Desenvolvimento Institucional de
2013 a 2017;
b) pesquisa qualitativa: entrevista com dirigentes vinculados ao processo de
desfazimento de equipamentos e de resíduos sólidos da administração
central da universidade.
3.2.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados
Esta etapa da pesquisa compreende o estudo baseado em processos realizados
pela administração central da UFMG, para o período de maio a novembro de
2016:
a) Pesquisas

qualitativas

dissertações,

teses,

baseadas
livros,

em

revistas

dados
e

bibliográficos:

documentais:

artigos,
relatórios

governamentais, relatórios institucionais, dados levantados na instituição;
b) entrevistas com gestores e dirigentes dos setores afins.
Além da pesquisa documental, a coleta de dados foi conduzida, também, por
meio de um guia de entrevistas , que teve por propósito completar as informações
fornecidas pela pesquisa documental.
3.2.5.1 Guia de entrevistas
O guia de entrevistas pode ser definido como um roteiro elaborado com questões
abertas que tem por propósito complementar as informações fornecidas pela
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pesquisa documental e fornecer subsídios para a interpretação dos resultados
obtidos.
Para esta etapa da pesquisa, foi elaborado um guia de entrevistas contendo
questões abertas, com o propósito de alcançar o primeiro e segundo objetivos
específicos da pesquisa. Esse guia foi aplicado aos dirigentes diretamente
vinculados ao processo de desfazimento de equipamentos e de resíduos sólidos
da administração central da UFMG.
Com base nesse propósito, o guia foi desenvolvido por meio de questões
baseadas nos pilares teóricos da pesquisa, como também se relacionou à
percepção dos dirigentes da universidade no tocante a:
a) Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas especificações dos
bens e serviços pela universidade;
b) implementação de políticas e ações sustentáveis que promovam o
desenvolvimento sustentável;
c) utilização do poder de desfazimento e de gestão de resíduos como
incentivo para a adoção de práticas de responsabilidade socioambiental
pelas instituições parceiras e implementação de melhorias que visem à
ampliação das aquisições de bens e à contratação de serviços
sustentáveis.
Foram elaboradas cinco questões baseadas nos propósitos da pesquisa, que
resultaram em um conjunto considerável de informações relacionadas à
percepção dos dirigentes sobre o processo de desfazimento e de descarte dos
resíduos eletrônicos da UFMG, no âmbito da adoção dos critérios de
sustentabilidade ambiental. Dessa forma, o guia contribuiu para o atendimento ao
primeiro e segundo objetivos específicos da pesquisa.
3.2.6 Entrevistas semiestruturadas
Conforme Marconi e Lakatos (2010), a entrevista constitui um “procedimento
utilizado na investigação social, que por meio da averiguação e a determinação
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das opiniões sobre os fatos possibilita a obtenção de informações relevantes e
significativas para o estudo”. Para Gil (2007), a entrevista estabelece uma técnica
de pesquisa que visa obter informações úteis à análise do objeto proposto.
Uma vez definida a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados,
o próximo passo foi a escolha dos sujeitos de pesquisa (unidades de observação)
que seriam convidados a participar deste estudo. No caso, sugere selecionar:
Pró-Reitor Adjunto de Administração, dois gestores ou dirigentes da Divisão de
Patrimônio do Departamento de Administração, dois dirigentes ou gestores do
Departamento de Resíduos Sólidos do DGA, além de dirigentes ou gestores das
unidades participantes tanto de patrimônio como de gestão de resíduos.
Em seguida veio a escolha dos referidos participantes que fundamentou-se no
conhecimento prévio do pesquisador acerca da atividade que eles exercem no
processo de desfazimento de equipamentos e descarte de resíduos na UFMG.
Residiu, também, no fato de o pesquisador ter sido servidor e aluno da UFMG e
ter tido bom relacionamento com o pessoal dos diversos departamentos das
diversas unidades da UFMG.
Então, de posse das informações obtidas, foi desenvolvido um formato de análise
que propiciasse compreender o problema investigado, permitindo estabelecer
comunicações entre o referencial teórico e o material obtido.
O resultado obtido foi por meio da transcrição das entrevistas e teve como
referência a análise de conteúdo enunciado por Bardin (2011, p. 15), assim
definida:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visa obter, por meio
de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo dos
indicadores, mensagens que permitam a interferência de conhecimentos
relativos às condições de produção dessas mensagens.
De acordo com Bardin (2011), a aplicação da análise de conteúdo prenuncia três
fases fundamentais, conforme apresentada na Figura 10: pré-análise, exploração
do material e tratamento dos resultados e interpretações.
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Figura 10 – Modelo de Desenvolvimento da análise de conteúdo
Fonte: Bardin, L (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70.

Torna-se importante ressaltar que esta pesquisa ressaltou apenas a pré-análise e
a exploração do material, visto não haver necessidade de realização de
operações estatísticas e provas de validação como definidas no tratamento dos
resultados e interpretações. Sendo assim, a Figura 11apresenta a forma de
condução dessa pesquisa segundo a análise de conteúdo, adaptada de Bardin
(2011).
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Figura 11 – Desenvolvimento de uma análise
Fonte: Adaptado de Bardin, L (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70.

A pré-análise, segundo Bardin (2011), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um
primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise. Inicia-se o
trabalho escolhendo os documentos que serão analisados. No caso das
entrevistas, que é a base desta pesquisa, estas foram transcritas e sua tabulação
constituiu o corpo da pesquisa.
E ainda Bardin (2011) aclama que a análise do conteúdo se faz na prática e
ilustra a análise de conteúdo como segura e objetiva e menciona algumas
praticas como: análise de entrevista, análise lexical e sintática de uma amostra e
análise temática de um texto.
Enfim, Bardin (2011) ainda conceitua a entrevista como um método de
investigação específico e a classifica como diretivas ou não diretivas, ou seja,
fechadas e abertas. Além disso, enfatiza que a análise do conteúdo em entrevista
é muito complexo e, em alguns casos, determinados programas de computadores
não podem tratá-las.
No final, para a exploração do material, foram escolhidas as categorias de
análise, advindas dos pilares teóricos. Para tanto, foram definidos títulos para
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cada questão, tomando-se por base as falas dos entrevistados. Em todo o
processo de construção das categorias, estas foram preservadas na íntegra.
3.2.7 As entrevistas
Após a elaboração do Guia de Entrevistas e a definição da técnica de análise,
partiu-se para a escolha dos participantes da pesquisa e para a realização das
entrevistas. Estas foram efetuadas com dirigentes diretamente vinculados ao
processo de desfazimento da administração central da UFMG, assim sendo: PróReitoria

de

Administração,

DLO

e

unidades

gestoras

participantes

de

desfazimentos realizados por esse órgão e pelo DGA.
Para a escolha dos participantes, foram levados em consideração a conveniência,
o acesso aos participantes e a proximidade geográfica destes com o pesquisador.
Sendo assim, foram selecionados 13 participantes, sendo três do DLO, três do
DGA e sete das unidades gestoras.
No mês de junho de 2016 foram vários contatos telefônicos com os dirigentes da
UFMG, com quem o pesquisador detém relacionamento mais próximo dentro da
instituição. Na oportunidade, foram informados os objetivos propostos, a forma de
condução das entrevistas e solicitada a sua gravação, com a garantia de
anonimato.
Todos os escolhidos concordaram em participar da pesquisa, com a gravação das
entrevistas. Solicitaram também o anonimato quando da transcrição das
respostas.
Os primeiros contatos foram realizados nos dias 11 e 12 de outubro de 2016, de
forma individual e no local de trabalho dos entrevistados.
Inicialmente, o pesquisador agradeceu a participação dos gestores e informou
que esta seria conduzida por meio da aplicação de um guia de entrevistas. Logo
após entregou o roteiro pela internet para o endereço eletrônico de cada um e
solicitou que os participantes respondessem às questões com sua própria
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redação, de acordo com sua percepção sobre o assunto. Todos os participantes
deveriam, tão logo terminado o preenchimento, enviar as questões respondidas
para o pesquisador, com o que todos concordaram.
Os guias de entrevistas retornaram, em média, três semanas após seu envio.
Foram respondidos na íntegra e com o propósito de garantir o anonimato
solicitado pelos participantes, que foram identificados, para os fins desta
pesquisa, como E1, E2, E3, E4, E5, ., até E13. Todos os participantes atenderam
à solicitação.
Posteriormente, foram realizados contatos telefônicos com todos os 13
selecionados. Destes, sete confirmaram a realização da entrevista e seu
agendamento foi feito para os dias nove, 10 e 24 de novembro. Estas
transcorreram por aproximadamente de 40 minutos a 1:20 hora de realização, por
meio de uma conversa informal. Todas as perguntas foram respondidas na
íntegra com redação própria dos participantes. Foi então formalizada com a
utilização de gravador de forma mais objetiva. Esses participantes foram
identificados na pesquisa como G6, G7, G8, G9, G10, G11 e G13.
Dos demais seis, dois alegaram não dispor de horário para a realização da
entrevista, em decorrência dos fechamentos de relatórios de final de ano, três
estavam em gozo de férias e uma estava em licença-maternidade.
Devido ao grau de conhecimento dos participantes e de sua experiência e
hierarquia na universidade, sete entrevistas foram validadas e serviram como
subsídio para o atendimento ao primeiro e segundo objetivos específicos.
Após a realização das entrevistas e identificação dos entrevistados, foram
efetuados o processamento e a sistematização das informações com base na
analise de conteúdo.
Para a análise da pesquisa qualitativa, procurou-se identificar como a UFMG tem
procedido com os descartes dos resíduos eletrônicos no contexto da adoção dos
critérios de sustentabilidade ambientais previstos na IN - Instrução Normativa nº
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01/2010 (ANEXO A). Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos na
dissertação, partiu-se para a apresentação e análise das informações.
3.2.7.1 Perfil dos respondentes
Os sete participantes entrevistados nesta pesquisa são servidores do quadro
permanente da UFMG. Todos têm formação em curso superior e curso de
especialização (pós-graduação). Um deles concluiu o doutorado, dois deles
concluíram o mestrado. Seis dos sete participantes respondentes trabalham na
UFMG há mais de 20 anos. Responderam aos questionários das entrevistas: um
diretor do Departamento de Infraestrutura e Materiais, um assessor direto do
Departamento de Infraestrutura e Logística, um diretor do Departamento de
Gestão Ambiental, uma superintendente administrativa, duas coordenadoras de
gerência de resíduos de unidades, uma gestora de infraestrutura e logística de
unidade.
Acabamos de ver o terceiro capítulo que descreve a metodologia utilizada para a
realização da pesquisa, veremos em seguida o quarto capítulo que relata o
ambiente da pesquisa ou referencial morfológico, entendido como o estudo do
ambiente de análise e observação.
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4 Ambiente de Pesquisa
A Universidade de Minas Gerais foi criada em 1927 a partir da reunião de escolas
profissionais existentes, voltadas para o ensino superior de Direito, Medicina,
Engenharia, Odontologia e Farmácia. Em 1949 foi federalizada e, em 1965,
passou a chamar-se Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2015).
Suas responsabilidades institucionais fundamentam-se nas disposições do art.
207 da Constituição Federal, sendo balizada pelas disposições da Lei 9.394/96,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e vinculam-se aos objetivos essenciais da
geração, do desenvolvimento, transmissão e aplicação de conhecimentos por
meio do ensino, da pesquisa e da extensão.
Assim, a UFMG tem como objetivo estratégico gerar e difundir conhecimentos
científicos, tecnológicos e culturais, destacando-se como instituição de referência
nacional. Sua responsabilidade social incide especialmente em sua contribuição
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
(UFMG, 2015).
Dados da Pró-Reitoria de Planejamento apresentados no Relatório de Atividades
informam que em 2015 a UFMG possuía 3.193 professores, 5.079 técnicos
administrativos, 33.242 alunos de graduação (2014), 4.030 alunos de mestrado,
4.378 alunos de doutorado, 5.605 alunos de especialização e 1.694 alunos de
educação básica e profissionalizante.
A UFMG possui três campi - Pampulha, Saúde e Montes Claros, além de
unidades isoladas em Belo Horizonte - Faculdade de Direito, Escola de
Arquitetura, Conservatório de Música e Museu de História Natural e Jardim
Botânico - e outras unidades em Diamantina (Polo EAD) e Tiradentes (Campus
Cultural).
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A estrutura funcional da UFMG pode ser demonstrada pelo organograma a seguir
(Figura 12), que foi adaptado para representar, de forma sucinta, tal estrutura.

Figura 12 – Organograma simplificado da UFMG.
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais. (2013). Plano de gerenciamento de resíduos sólidos
especiais: licenciamento ambiental do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas
Gerais. Belo Horizonte: UFMG/CLAM Engenharia Meio Ambiente.

Os órgãos da Administração Superior têm por objetivo supervisionar e controlar a
execução das atividades administrativas da universidade, bem como estabelecer
as medidas regulamentares cabíveis para a instituição.
Na estrutura administrativa encontram-se as pró-reitorias, instâncias máximas da
administração central da universidade que dão cumprimento às decisões do
Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG.
De acordo com a Figura 12, a estrutura orgânica está composta pelo Conselho
Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como órgãos de
deliberação superior. Enquanto o Conselho Universitário se incumbe de formular
a política geral da universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro,
patrimonial e disciplinar; o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão
técnico de supervisão e deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão
da universidade.
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A UFMG ainda é composta de unidades acadêmicas e unidades especiais. A
unidade acadêmica pode ser caracterizada como o estabelecimento de ensino
que possui sede e estrutura administrativa própria, realiza atividades de pesquisa
e extensão e oferece cursos superiores que resultam na emissão de diplomas de
graduação. A unidade especial, representada pela Escola de Educação Básica e
Fundamental (constituída pelo Centro Pedagógico (CP), Colégio Técnico e Teatro
Universitário), possui sede e estrutura administrativa própria e pode realizar
atividades de pesquisa e extensão (UFMG, 1999). Sendo assim podemos citar o
ICEx – Instituto de Ciências Exatas e ICB Instituto de Ciências Biológicas como
unidades especiais.
Dessa forma, verifica-se que a UFMG é formada por unidades administrativas
encarregadas de desenvolver ações para garantir o pleno andamento de todas as
atividades da instituição.
O órgão básico da administração central da UFMG é a Reitoria, que conta com as
pró-reitorias, as diretorias, as coordenadorias e demais instâncias administrativas,
que se ocupam de dar sequência às decisões do Conselho Universitário e das
Câmaras de Graduação ou de Pós-graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE).
Entre as pró-reitorias encontra-se a Pró-Reitoria de Administração (PRA),
responsável por proporcionar condições adequadas o desenvolvimento das
atividades fim da UFMG, possibilitando a realização das atividades universitárias
de forma integrada com os condicionantes ambientais e em sintonia com os
interesses da sociedade. São atribuições da PRA:
a) Assegurar as condições para o adequado funcionamento e apoio logístico
(limpeza, segurança, transporte, compras, patrimônio, comunicação);
b) garantir a manutenção da infraestrutura física nos campi e unidades
isoladas (edificações, sistema viário e áreas comuns);
c) realizar a gestão patrimonial em consonância com os princípios de uso
racional dos recursos públicos;
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d) elaborar projeto e execução de novas edificações. Para o devido
cumprimento dessas atribuições a PRA possui a seguinte estrutura
funcional conforme Figura 13:

Figura 13 - Organograma da Pró-Reitoria de Administração.
DLO - Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais; DGA Departamento de Gestão Ambiental; DP - Departamento de Projetos; DPOC - Departamento de
Planejamento, Orçamento e Controle; DO - Departamento de Obras; DEMAI - Departamento de
Manutenção e Operação da Infraestrutura; DAA - Departamento de Apoio Administrativo.

O Campus Pampulha, objeto deste estudo, possui área de 2.821.485 m2 e
456.002 m2 de área construída onde circulam aproximadamente 40.000 pessoas
por dia.
De forma a assegurar as ações citadas, a Pró-Reitoria de Administração
estrutura-se em dois departamentos: Departamento de Logística de Suprimentos
e de Serviços Operacionais (DLO) e Departamento de Gestão Ambiental (DGA).
4.1 Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais
O Departamento de Serviços Gerais foi criado pelo Conselho Universitário em
1987, a partir da Resolução 15/87. Esta tratou da reorganização administrativa
que extinguiu a estrutura organizacional da então Prefeitura da Universidade e do
Departamento de Administração (DA), transformando-os em Departamento de
Planejamento Físico e Obras (DPFO), vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PROPLAN) e Departamentos de Manutenção (DM), de Material
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e Patrimônio (DMP) e de Serviços Gerais (DLO), vinculados à PRA. Nessa
ocasião, o Departamento de Serviços Gerais recebeu parte das funções que
estavam atribuídas à Prefeitura - transporte e vigilância, limpeza e fiscalização de
restaurantes e cantinas - e parte das funções que eram atribuições do DA controle de correspondências, malote, arquivamento central e reprografia. As
outras funções do DA - as de compras, controle de material (almoxarifado) e
controle patrimonial foram alocadas ao recém-criado Departamento de Material e
Patrimônio.
Depois de 12 anos, em 1999, com a conjuntura de então, na qual se destacava a
necessidade de redução de custos operacionais em função da restrição
orçamentária que se impunha à universidade, a Reitoria decidiu processar uma
fusão dos Departamentos de Material e Patrimônio e de Serviços Gerais,
mantendo a nova estrutura sob o nome do segundo.
No curso do processo de reestruturação do novo departamento, observou-se que
a denominação “serviços gerais” não indicava ou representava com efetividade as
atribuições de sua competência, dificultando a compreensão de sua verdadeira
finalidade tanto por seu “público cliente” – unidades e órgãos da instituição e
comunidade universitária - quanto por seus próprios servidores.
Por isso, em 2004, foi proposta a mudança da denominação do Departamento de
Serviços Gerais para Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços
Operacionais (DLO), Figura 14, aprovada em 21 de julho de 2009, por meio da
Portaria nº 050 do Magnífico Reitor.
O DLO conta hoje com um quadro de 145 servidores, dos quais 22 possuem
escolaridade de nível superior, embora o cargo não o exija, dois de nível de apoio
e os demais de nível médio, distribuídos pelos prédios sede localizados junto à
Escola de Belas-Artes, transportes, oficina mecânica e almoxarifado e patrimônio
(antigo Setorial I).
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Figura 14 - Organograma do Departamento de Logística de
Suprimentos e de Serviços Operacionais
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais. (2014). Relatório de gestão
UFMG 2013. Belo Horizonte: UFMG.

Como o DLO constitui o ambiente de análise e observação, a seguir serão
apresentadas suas principais atribuições, bem como os setores que realizam os
procedimentos licitatórios objeto desta pesquisa: Divisão de Material e Patrimônio
e DLO. Este possui a atribuição de planejar, executar e controlar as aquisições de
bens e desfazimento de bens, contratação de serviços para a administração geral
da UFMG, por meio de processo licitatório ou dispensa de licitação. Também é
encarregado de efetuar licitações para os setores que não possuem estrutura
adequada para a realização da referida atividade. Dessa forma, o órgão possui
importantes atribuições e missões que asseguram o funcionamento das
atividades acadêmicas e administrativas da universidade por meio da execução
eficiente das ações de gerência, fiscalização e operação dos serviços de logística
e infraestrutura operacional, tais como:
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a) Normatização e orientação da execução dos procedimentos de aquisição
de bens e contratação de serviços por meio de processo formalizado e
institucionalizado de compras;
b) planejamento, contratação e fiscalização dos serviços de limpeza e
conservação, serviços gerais, segurança e apoio administrativo, bem como
orientação, assistência e acompanhamento da execução desses serviços;
c) coordenação e aplicação de programas de capacitação e treinamento para
a correta e adequada destinação dos resíduos líquidos, gasosos e sólidos
no âmbito da universidade;
d) elaboração,

controle

e

acompanhamento

do

orçamento

geral

da

administração geral da UFMG;
e) planejamento e realização do controle patrimonial dos bens imóveis da
universidade;
f) planejamento e realização do controle patrimonial dos bens móveis da
Unidade

Gestora

Administração

Geral

da

UFMG,

bem

como

a

normatização e orientação para a execução dessa atividade nas outras
unidades gestoras da universidade;
g) planejamento, execução e fiscalização da elaboração, aprovação nos
órgãos pertinentes e implementação dos planos de gerenciamento de
resíduos dos campi da universidade, assim como a orientação, a
coordenação e o acompanhamento da execução dessas atividades quando
realizadas no âmbito de unidade acadêmica;
h) contratação, acompanhamento e fiscalização do serviço de coleta do lixo
doméstico da instituição;
i) planejamento, coordenação, normatização e fiscalização das atividades de
controle da geração, tratamento e descarte dos resíduos líquidos, sólidos,
gasosos e radioativos da universidade;
j) planejamento, coordenação e aplicação dos programas de treinamento e
de sensibilização para a correta geração, minimização, segregação,
acondicionamento,

identificação,

transporte

interno,

armazenamento

temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte
externo até a disposição final dos resíduos líquidos, sólidos, gasosos e
radioativos no âmbito de toda a UFMG;
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k) manutenção

de

relacionamento

operacional

com

órgãos

públicos

municipais, estaduais e federais dedicados à área de gestão de resíduos
ou educação ambiental para atendimento de demandas, oferta de dados e
troca de experiências, bem como orientação e acompanhamento do
atendimento de demandas encaminhadas diretamente às unidades
acadêmicas;
l) assistência, orientação e acompanhamento da execução de outras
atividades relativas à educação ambiental no âmbito na universidade;
m) controle, execução e assessoramento dos contratos administrativos
celebrados com a administração central da universidade, inclusive
pagamentos, aditivações e repactuações realizadas pelas administrações
setoriais da instituição (UFMG, 2014).
À Divisão de Finanças e Contratos cabe processar a execução orçamentária e
financeira das aquisições de materiais e serviços, bem como formalizar, controlar
e acompanhar as atividades relativas às celebrações de contratos da
administração central da UFMG e também assessorar a execução dessas
atividades quando realizadas pelas administrações setoriais da universidade
(UFMG, 2014).
Já a Divisão de Compras tem por finalidade orientar a administração central da
UFMG no planejamento, execução e orientação das aquisições de bens e
contratação de serviços e também prestar assessoria às administrações setoriais
da instituição. Além dessas atividades, estão incluídas ainda as contratações de
serviços terceirizados comuns, tais como limpeza, vigilância, portaria, serviço de
copa e as licitações de bens permanentes, que se destinam não somente à
administração central, mas também às unidades acadêmicas e órgãos
administrativos (UFMG, 2014).
A Divisão de Material e Patrimônio tem a finalidade de planejar, executar e
orientar os recebimentos, a guarda, o controle patrimonial e a distribuição de
materiais e serviços para a administração central da UFMG e assessorar a
execução dessas atividades quando realizadas pelas administrações setoriais da
instituição. Cabe a essa divisão a função do controle patrimonial que engloba as
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atividades de controle, utilização, guarda e conservação dos bens permanentes
da instituição, tanto os bens móveis quanto os imóveis. Essa divisão de
patrimônio também é responsável pelo inventário físico da instituição, que é a
ferramenta de controle que permite identificar a correção das operações que vêm
sendo realizadas na unidade a partir da verificação física do acervo patrimonial
existente. A utilização dessa ferramenta é legalmente exigida a todos os órgãos
da administração pública.
A importância do controle patrimonial nas instituições, tanto públicas quanto
privadas, diz respeito principalmente à grande imobilização financeira decorrente
da aquisição do parque instalado e da massa de custos adicionais decorrentes
desses bens. O controle patrimonial é composto das atividades de tombamento,
baixa, transferência e movimentação do acervo.
4.2 Departamento de Gestão Ambiental
O Departamento de Gestão Ambiental (DGA), Figura 15, órgão vinculado à PróReitoria de Administração, foi criado em 2010 com a consolidação de divisões e
seções existentes anteriormente em outros departamentos, quais sejam: a
Divisão de Áreas Verdes, a Seção de Instalações Hidrossanitárias e o “Programa
de Gestão de Resíduos”, configurando um departamento com três divisões:

Figura 15 - Organograma do Departamento de Gestão Ambiental.
Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais. (2014). Relatório de gestão UFMG 2013. Belo
Horizonte: UFMG..
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Responsável pela gestão de resíduos no âmbito da UFMG, a Divisão de Gestão
de Resíduos atua na gestão do recolhimento dos resíduos comuns, especiais, de
saúde, químicos, do isopor, cartuchos, toners, pilhas, baterias e eletroeletrônicos
no

Campus

Pampulha,

encaminhando-os

para

destinação

adequada

e

contribuindo para a logística reversa prevista para alguns desses resíduos.
Em relação à implantação e gestão da coleta seletiva, o DGA da Pró-Reitoria de
Administração apresentou à comunidade um projeto mais abrangente, orientador
do processo na instituição. A Comissão Geral de Coleta Seletiva Solidária,
nomeada pelo Reitor, elaborou o plano inicial propondo a instituição de comissões
de coleta seletiva para cada unidade acadêmica ou administrativa. Tal
procedimento foi adotado tendo em vista a diversidade e quantidade de resíduos
gerados na universidade, devendo ser considerada a especificidade de resíduos
gerados em cada uma das unidades. A implementação e monitoramento do plano
nas áreas comuns do Campus como praça de serviços, bosques e vias para
veículos couberam à comissão instituída pelo Reitor e pelo DGA. Bringhenti
(2004) adverte que os programas de coleta seletiva devem contemplar as
características da realidade local, pois a adoção de um modelo único de programa
pode comprometer os resultados e gerar elevados custos operacionais.
A UFMG realizou levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos gerados no
Campus da Pampulha para compor o PGRSE, apresentado à Secretaria
Municipal Adjunta do Meio Ambiente. Rotineiramente a Superintendência de
Limpeza Urbana (SLU) realiza atualizações no levantamento da geração de
resíduos, que visam a alterações no valor contratual para recolhimento dos
resíduos gerados no Campus da Pampulha. Em 2013 foi feita nova atualização
dos dados, tendo em vista a decisão da UFMG de solicitar à Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) o licenciamento ambiental do Campus da Pampulha, que acusou
o total de 15.102,59 L/dia.
A separação de resíduos recicláveis já é feita nas unidades acadêmicas e
administrativas e o resíduo gerado é entregue a três cooperativas de catadores de
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materiais recicláveis, habilitadas para receber os resíduos, nos termos do Decreto
5940/2006.
Apresentam-se a seguir os quantitativos de resíduos destinados à reciclagem pelo
DGA/PRA em 2015 (UFMG, 2016):
a) Recicláveis como papel, papelão, plástico e metal: 53.025,0 kg entregues
de forma partilhada para a Associação de Trabalhadores em Material
Reciclável (ASTEMARP) e Cooperativa de Materiais Recicláveis da
Pampulha (COMARP).
b) Outros resíduos descartados pela UFMG em 2015: pilhas para a logística
reversa - 328 kg; cartuchos e toners para a logística reversa: 2.965
unidades; isopor para reutilização na indústria: 86 bags de volume de 1
metro cúbico cada; vidro para reciclagem: 6.174 unidades; sucata metálica
para

reciclagem:

2.650

kg;

eletroeletrônico

sem

patrimônio

para

reciclagem: 1.900 kg.
Ainda no tocante ao Programa de Coleta Seletiva Solidária (PCSS), foram
realizados treinamentos periódicos direcionados para as auxiliares de limpeza
sobre a logística e importância da coleta seletiva nas unidades e a criação de
material gráfico, para sensibilização da comunidade acadêmica em relação ao
correto descarte de resíduos para a coleta seletiva.
No tocante às recomendações do Decreto 7.746/2012 referentes à prática de
sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, registram-se
as seguintes considerações (Brasil, 2012):
a) O contrato de reprografia prevê o recolhimento de carcaças de cartuchos e
toners para impressoras adquiridos por meio de licitações públicas - a
“logística reversa” e a impressão centralizada de documentos, o que
acarretou a diminuição da aquisição de impressoras e seus suprimentos;
b) os produtos de limpeza aqui utilizados e fornecidos pela empresa
responsável pelo contrato de limpeza e desinfecção nos prédios e áreas
comuns da UFMG apresenta a exigência de que sejam biodegradáveis. A
contratação de serviço de limpeza tem cláusula que trata especificamente
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de sustentabilidade ambiental, nos termos do Anexo V da Instrução
Normativa SLTI/MPOG no 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa
SLTI/MPOG no 1, de 19/01/2010(ANEXO A) que prevê a coleta dos
resíduos recicláveis descartados pela administração; o acondicionamento
adequado e de forma diferenciada dos resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis; a otimização da utilização de recursos e a redução de
desperdícios e de poluição, a partir das seguintes medidas: a orientação
para se evitar o desperdício de água tratada e utilizar lavagem com água
de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços
cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou
agentes bacteriológicos, minas e outros), etc.
Encerramos aqui o quarto capítulo que relata o ambiente da pesquisa ou
referencial morfológico, daremos sequência em seguida ao capítulo quinto onde
apresenta os resultados da pesquisa e a discussão sobre o assunto.
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5 Apresentação e Análise dos Resultados
Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, em duas partes. A
fim de alcançar os objetivos: primeiro e segundo do presente estudo, foram
realizadas entrevistas semiestruturadas. A finalidade é captar das falas dos
gestores as respostas sobre o desfazimento dos resíduos eletrônicos na UFMG.
Verificam-se na primeira parte a origem, a evolução e desfazimentos desses
resíduos. Na segunda parte registra-se, a partir dos indicadores do Balanced
Scorecard (BSC), o cumprimento da PNRS na gestão dos resíduos sólidos da
UFMG.
Este capítulo está organizado na sequência dos objetivos específicos.
5.1 Origem e

desfazimento dos

resíduos eletrônicos na instituição

pesquisada
A primeira parte da entrevista foi realizada com o intuito de atingir e cumprir o
primeiro objetivo específico - analisar como é formado o lixo eletrônico, incluindo
as origens e os desfazimentos desse tipo resíduo na instituição pesquisada.
Houve diversificação nas respostas de forma geral, mas foram respondidas em
contextos diferentes com mais ou com menos ênfase em relação às perguntas
feitas sobre as origens do lixo eletrônico, como ele é formado e o que aconteceu
com esse lixo eletrônico nestes últimos 10 anos. Várias declarações foram obtidas
dos respondentes conforme as sínteses das respostas (APÊNDICE B). .E por se
tratar de respostas complexas que abrange dois assuntos foi necessário
desdobrar as falas com as respectivas analises nos tópicos: A evolução dos
resíduos eletrônicos na universidade e O que a instituição tem feito para dar
tratamento ao lixo eletrônico.
5.1.1 A evolução dos resíduos eletrônicos na universidade
No que foi apresentado pelos entrevistados, pode-se verificar que as respostas
ditas de formas variadas tenderam a esclarecer o ocorrido com o lixo eletrônico
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nos últimos 10 anos na UFMG e leva a inferir sobre a origem desse lixo na
instituição pesquisada. Algumas falas evidenciam o ocorrido pela evolução
tecnológica, como os relatos dos Entrevistados 6 e 10:
A constante evolução tecnológica ocasiona um acúmulo do chamado “lixo
eletrônico” no âmbito não só da UFMG, assim como em todas as outras
instituições também. Tais materiais continuam acumulando nas diversas
unidades e órgãos desta instituição e resultando em um volume imenso
(G6).
Nos últimos anos a questão dos resíduos eletrônicos cresceu bastante com
evolução tecnológica, apesar de ainda necessitar de grandes melhorias
(G10).
Essa informação é complementada na fala dos entrevistados 8 e 9, considerando
a informatização como certeza do aumento dos resíduos eletrônicos:
A questão dos resíduos eletrônicos é relativamente recente. Devido a tudo
informatizado e no inicio não tem se preocupado com esses resíduos, isso
evolui bem aqui na UFMG, começa a aparecer uma demanda muito grande
e a preocupação com a destinação do lixo eletrônico junto com o lixo
comum (G8).
A evolução desse lixo foi bem significativa, era pouca coisa no passado e
aumentou muito nos últimos 10 anos, teve uma explosão de consumo na
área de informática, as novas tecnologias aumentaram muito e gerou
grande acúmulo desses resíduos (G9).
As falas dos entrevistados 11 e 13 complementam as informações anteriores,
mostrando que a substituição de equipamentos e as mudanças nas tecnologias
também influenciam:
Durante esses 10 anos a substituição desses equipamentos eletrônicos é
muito constante, universidade teve ganho na melhoria dos serviços com
equipamentos adequados. Em contrapartida, gera resíduos eletrônicos e
problemas para alocar esse lixo eletrônico, até dar um destino adequado
para ele (G11).
Com a frequente mudança nas tecnologias dos equipamentos,
principalmente as ligadas à área de informática e telefonia celular, a
universidade se vê muitas vezes com bens inservíveis (G13).
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Com os relatos desses entrevistados fica claro o cumprimento de parte do
primeiro objetivo, que diz como é formado o lixo eletrônico e suas origens.
Amparados pelo referencial teórico, no qual dados divulgados pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 2012) mostram que, entre
2003 e 2010, cresce a cada ano o percentual eletrônico presente nos produtos
finais e em toda a cadeia produtiva do país. O setor de eletrônicos obteve
crescimento de 110% no faturamento, mais que dobrou suas vendas nesse
período. Em ritmo acelerado, seguiu a produção de computadores no período
entre 2003 e 2010.
Em razão das constantes inovações tecnológicas, o ciclo de vida dos produtos
eletroeletrônicos está cada vez mais curto. Como consequência, cresce o
descarte desses produtos tecnológicos (Leite, 2009), trazendo preocupações
sobre sua gestão e reciclagem (Pant, 2013). Ao fim de sua vida útil, esses
produtos passam a ser considerados resíduos eletroeletrônicos, resíduos
eletrônicos ou lixo eletrônico.
5.1.2 O que a instituição tem feito para dar tratamento ao lixo eletrônico
Quanto ao que a instituição tem feito para dar tratamento a esse lixo eletrônico e
a seu desfazimento, houve poucas diversificações nas respostas, pelas
características nas formalidades dos processos de desfazimentos de eletrônicos.
Vejam-se a seguir as declarações na fala do entrevistado 6, que faz referência
aos materiais patrimoniados e cita o leilão como uma das formas que fazem parte
de um processo de desfazimento:
O DLO/UFMG faz o recolhimento dos materiais inservíveis nas diversas
unidades/órgãos da instituição, dentre os quais uma grande quantidade de
equipamento eletrônico. Tem também realizado o leilão para a venda
desse material inservível (G6).
O entrevistado 7 acrescenta outra opção de desfazimento de equipamentos não
patrimoniados, que é a doação:
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O DGA coleta e encaminha esses resíduos, por doação, a empresas
devidamente licenciadas, que reciclam esse tipo de material. Essas
empresas parceiras desmontam esse material para revender e assim eles
são novamente reutilizados (G7).
O entrevistado 8 reporta as duas formas do desfazimento em relação a patrimônio
e acrescenta que está sendo feito um trabalho social e de sustentabilidade em
relação aos resíduos eletrônicos:
UFMG tem um programa para o recolhimento desse lixo eletrônico nas
unidades, de material não patrimoniado e sai via doação para empresas
(associações e cooperativas) que buscam de três a quatro vezes ao ano
agendadas. Todos os eletrônicos que são patrimoniados que passam por
um processo de desfazimento que é um processo longo e tem alguns
resíduos que não são patrimoniados e dá para ir nesta coleta.
A universidade presta um serviço para a comunidade. Para esta coleta
pode trazer um resíduo eletrônico gerado na sua residência, não tem custo
para universidade porque neste caso a empresa vem aqui recolher. Isso
realmente é uma ação em prol da sustentabilidade porque está ajudando a
comunidade a dar um destino adequado para esses resíduos eletrônicos
(G8).
A respeito da fala do entrevistado 8, o entrevistado 9 acrescenta mais
informações e mostra mais ações sociais e de sustentabilidade:
Sendo uma instituição pública federal, só pode fazer o desfazimento de
uma forma legal que esteja dentro lei ou por leilão ou por doação (no caso
material patrimoniado) (G9).
Nos últimos 10 anos na Escola de Veterinária, em relação aos
equipamentos de informática, considerando esses resíduos da área de
eletrônicos, houve somente um processo de desfazimento e aconteceu por
doação a uma instituição filantrópica. O objetivo dessa instituição como de
outras de maneira geral seria usar em aulas, curso técnicos para a
comunidade, servindo para montar, desmontar, consertos de máquinas,
para esses tipos de coisas (G9).

Resíduos que não são patrimoniados são recolhidos pelas Gerências de
Resíduos e pelo Departamento de Gestão Ambiental (DGA), depois são
destinados à reciclagem por uma empresa (atualmente é a Naturalis
Minas), de forma a tentar atender à logística reversa, conforme previsto na
Política Nacional de Resíduos Sólidos (G10).

101

Os entrevistados 11 e 13 também vêm confirmar essas informações dos demais
entrevistados, um de forma longa e outro de forma mais compacta:
E atualmente a escola participa do desfazimento geral da universidade.
Todos os bens ociosos ou antieconômicos vão a leilão ou à doação. Todos
esses equipamentos que são patrimoniados passam por processo
burocrático muito grande, que é o leilão ou pela doação. Esse processo é
gerenciado pelo DLO, que é o Departamento de Logística de Suprimentos
e de serviços operacionais da UFMG. E os resíduos pequenos não
patrimoniados (avulsos, mouses, teclados, placas de circuitos)
normalmente e atualmente eles têm sido recolhidos por outro
departamento que está ligado à Pró-Reitoria de Administração, que é o
DGA, o Departamento de Gestão Ambiental, que faz o recolhimento
desses materiais (resíduos) e recolhe também os cartuchos da HP (tinta
para impressora) (G11).
Para o adequado tratamento/desfazimento desses bens, os patrimoniados
ou não, a UFMG utiliza de processos de leilão ou doação, na forma da lei.
Já em relação aos celulares e suas baterias, a universidade através do
DGA (Departamento de Gestão Ambiental) tem um programa próprio para
recolhimento e destinação (G13).
O primeiro objetivo - o que a instituição tem feito para dar tratamento a esse lixo
eletrônico ou para o seu desfazimento - foi cumprido conforme os relatos dos
respondentes.
Segundo Alexandrino e Paulo (2008), para o desfazimento de bens públicos, os
únicos bens que podem ser alienados são os dominicais. Esses são bens
públicos sem destinação pública específica, podendo ser disponibilizados para a
obtenção de renda.
Para o seu desfazimento, a Lei Ordinária Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 17,
prevê algumas formas de alienação de bens públicos: utilizar em forma de
pagamento, doação, permutação, investidura, venda para outro órgão da
administração pública, alienação gratuita ou onerosa, venda de ações, venda de
títulos, venda de bens produzidos ou comercializados, venda de materiais e
equipamentos para outros órgãos da administração pública ou mediante
procedimentos

licitatórios.

Especificamente

sobre

os

computadores

e

equipamentos eletrônicos que sejam considerados resíduos, o processo de
alienação poderia ser realizado mediante processo de doação, procedimento
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licitatório na modalidade de leilão ou permuta com outro órgão da administração
pública (Brasil, 1993).
Existe um problema a resolver quanto aos resíduos eletrônicos originários do
serviço público que precisam ser enviados para reciclagem. A questão é adequar
as normas de desfazimento de bens públicos do Direito Administrativo brasileiro à
legislação proposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A solução é o
processo de terceirização, que corresponde à forma de buscar a adequação,
evitando a dificuldade do desfazimento após o fim de vida útil dos equipamentos
(Alexandrino & Paulo, 2008).
Assim, então, foi cumprido o primeiro objetivo, que foi analisar como é formado o
lixo eletrônico, origens e desfazimento, com base nas respostas dos
entrevistados, que mostraram bom conhecimento das atividades questionadas e
do tema apresentado no referencial teórico.
5.2 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), na perspectiva do
Balanced Scorecard
Na segunda parte da entrevista, o objetivo foi analisar como tem sido colocado
em prática o PGRS na perspectiva do BSC.
De acordo com Kaplan e Norton (1993, p.135), o Balanced Scorecard (BSC) é
uma ferramenta de gestão estratégica usada para analisar o desempenho da
organização. Nesse caso, o BSC está sendo usado para analisar a utilização do
PGRS na UFMG. Sabe se que o BSC utiliza-se de quatro linhas de indicadores de
desempenho interconectados: a) cliente; b) econômico; c) processos internos e
aprendizado; d) crescimento juntamente com os resultados socioeconômicos.
Para tentar preencher essa parte, foram subdivididas em quatro perguntas que
correspondem aos quatro indicadores de desempenho do BSC: a) perspectiva
financeira; b) perspectiva dos processos internos; c) perspectiva dos processos
do aprendizado e crescimento (inovação); d) e perspectiva do cliente.
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5.2.1 Perspectiva financeira: resultados da pesquisa
As perguntas feitas aos entrevistados resultaram em respostas diversificadas para
o primeiro indicador do BSC, que é a perspectiva financeira. Abstraem-se, pela
síntese da Tabela 8, os relatos sobre esse indicador em relação aos resíduos
eletrônicos na UFMG.
Tabela 8
Resultados e as perspectivas financeiras em relação aos resíduos eletrônicos na
UFMG
Gestor

Perspectiva financeira - resultados e as perspectivas financeiras em relação aos
resíduos eletrônicos.
G6
Diz que a questão econômica não é tão relevante quanto resolver o descarte dos
resíduos evitando o acúmulo nas repartições e beneficiar parceiros gerando renda.
G7
Enfatiza a ação de sustentabilidade pela doação que gera sustento e renda, sem
ganho econômico institucional, mas preserva recursos naturais, reaproveitamento de
componentes e evita lançamento dos resíduos em aterros.
G8
Mostra que houve erro no passado quanto a destino do lixo eletrônico e hoje o
processo tem se preocupado com o meio ambiente e a sustentabilidade.
G9
O valor econômico com relação aos resíduos que não se consegue mensurar, ele
existe, mas não em dinheiro. Ele existe em ações de sustentabilidade, tanto para a
sociedade quanto para a instituição, gerando sustento e renda.
G10
O retorno econômico aí seria pensar na economia como um todo, se da pela
reciclagem e o reaproveitamento, é que deixamos de extrair matéria-prima da
natureza para produzir novos produtos. Acrescenta em poder cumprir com as
exigências da legislação da PNRS.
G11
Mostra a forte evidência da sustentabilidade no processo de desfazimento dos
resíduos eletrônicos, em que gera sustento e renda e inclusão digital para as
comunidades parceiras.
G13
Fala do maior foco da UFMG pelo social e meio ambiente do que pelo econômico:
Fonte: elaborada pelo autor.

Seguem-se as falas dos entrevistados sempre precedidas por um comentário que
realça os resultados e as perspectivas financeiras em relação aos resíduos
eletrônicos.
Na fala do entrevistado 6 fica claro o seu ponto de vista de que a questão
econômica não é tão relevante quanto resolver o descarte dos resíduos, evitando
o acúmulo nas repartições, e beneficiar parceiros, gerando renda:
Embora esse leilão tenha mitigado o problema quanto ao lixo eletrônico
existente naquele momento, tais materiais continuam acumulando nas
diversas unidades/órgãos, dando um volume imenso e tem a necessidade
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de ainda ter leilão mais constantemente ou doações para que esse material
possa ser descartado, evitando o acúmulo. Quanto à questão econômica,
não traz um retorno em dinheiro porque esse material, o lixo eletrônico, é
avaliado como sucata e tem um baixo valor, não resultando em valores
substanciais com a sua venda. Beneficia a natureza, os parceiros que
compram ou recebem por doação, pois gera renda para eles (G6).
O entrevistado 7 reforça e complementa a opinião do entrevistado 6 e enfatiza a
ação de sustentabilidade pela doação que gera sustento e renda, sem ganho
econômico institucional, mas preserva recursos naturais e reaproveitamento de
componentes e evita lançamento dos resíduos em aterros:
Atualmente a UFMG somente pode realizar leilão dos equipamentos/
resíduos eletrônicos e equipamentos obsoletos ou aqueles que já viraram
resíduos mesmo ou já estão meio danificados ou já estão meio
desmontados (no caso dos patrimoniados). Segue então o processo de
desfazimento até a retirada desses patrimônios e dá-se então o
prosseguimento ao leilão, onde esses materiais são comprados. E de outra
forma seria por doação para instituições ou entidades filantrópicas para
que possam usar esse material para gerar mais emprego, sustento e renda
para elas. Dessa forma, a atuação do DGA se concentra nos resíduos não
patrimoniados, que é nosso foco, e por isso não há ganho econômico
direto para a UFMG, porém possibilita economia de recursos naturais com
o reaproveitamento dos componentes pelo processo da reciclagem,
evitando que esses componentes sejam enviados ou lançados nos aterros
(G7).
Para o entrevistado 8 houve erro no passado quanto a destino do lixo eletrônico e
hoje o processo tem se preocupado com o meio ambiente e a sustentabilidade:

Bom, em termos de resultados e que estamos trabalhando em prol do meio
ambiente. Porque houve um dia quando não se tinha o destino adequado
para esse lixo, era descartado de forma incorreta no meio ambiente e até
indo para o resíduo comum e indo para o aterro sanitário, mas lá não é o
local adequado para receber esses resíduos eletrônicos. Nos termos de
perspectivas financeira certamente essa empresa que recebe o resíduo
eletrônico ele tem gerado emprego e renda para as pessoas que são os
colaboradores e os que são funcionários dela. Também gerou perspectiva
financeira no sentido de estar gerando emprego para essas pessoas
trabalharem na reciclagem e no descarte adequado desses resíduos (G8).
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Nota se forte indicio da logística reversa e com o valor econômico traduzido em
ações de sustentabilidade na fala do entrevistado 9:
Os resultados do acúmulo desses resíduos é ruim para o meio ambiente e
para a sociedade. Hoje eles são geralmente usados e aproveitados para
reciclagem de peças e alguns componentes que podem ser usados e
aproveitados em outros setores e podem até ser transformados em outro
tipo de coisa. Tem até o artesanato que usa pedaços de equipamentos e
transforma em objetos artísticos e outras coisas mais (G9).
A perspectiva financeira disso no meu entendimento é quando se
consegue fazer a reciclagem, é bom para todos, para a instituição,
sociedade e para o meio ambiente, todos os lados ganham. O valor
econômico que a gente não consegue mensurar, ele existe, mas não em
dinheiro, ele existe em ações tanto para a sociedade quanto para a
instituição, gera sustento e renda. A gente desfaz desses resíduos e dá a
ele a destinação correta (G9).
Reforçando o relato do entrevistado 9, o entrevistado 10 utiliza a logística reversa
e acrescenta poder cumprir com as exigências da legislação da PNRS. Assevera,
ainda, que o retorno econômico se dá pela reciclagem e o reaproveitamento é
quando se deixa de extrair a matéria-prima:
Com relação ao retorno econômico para a universidade, não tem. Pois não
podemos vender esses resíduos. O retorno econômico ai seria pensar na
economia como um todo, é que deixamos de extrair matéria-prima da
natureza para produzir novos produtos (G10).
A gente espera é poder cumprir com as exigências previstas na legislação
pertinente (logística reversa, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
e educar a comunidade da universidade com relação às ações de
gerenciamento de resíduos sólidos, visando diminuir os impactos
ambientais dos resíduos através da reciclagem e reaproveitamento,
diminuindo a carga de resíduos dispostos em aterros (G10).
Apura-se na fala do entrevistado 11 a forte evidência da sustentabilidade no
processo de desfazimento dos resíduos eletrônicos e inclusão digital:
Na UFMG todos os resíduos eletrônicos ou eles são leiloados ou eles são
doados. Os que são leiloados – há uma arrecadação para a universidade e
essa arrecadação é convertida para a compra de outros equipamentos.
Agora, com esses equipamentos que são doados, aí eles vão passar para
outra empresa, para uma instituição, para uma ONG para que eles possam
ser usados de maneira social. Como os computadores possam compor um
laboratório de informática onde alguns alunos possam aprender informática
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(inclusão digital), isso seria uma utilização social e economicamente esses
outros materiais que vão ser desmontados e isso aí vai gerar empregos.
Isso seria bom para a comunidade (parceiros) e também uma
sustentabilidade do lixo eletrônico. A gente poderia melhorar a utilização
desses equipamentos por um período mais prolongado com isso a gente
geraria menos lixo eletrônico(G11).
Já o entrevistado 13 fala do foco da UFMG mais,no social e meio ambiente do que
no econômico: “na verdade, a UFMG tem uma visão mais de meio ambiente e
social do que econômica no desfazimento desses bens. Na venda, esses bens
são considerados sucatas, sendo o retorno financeiro muito pequeno” (G13).
Nessa fase e com as respostas dos entrevistados pode-se perceber, por esse
indicador econômico do BSC, que a UFMG vem cumprindo seu papel no PGRS.
A maioria dos entrevistados por meio de suas falas deixa claro que a UFMG não
tem um ganho substancial financeiro, mas é revertido em ações sustentáveis.
Olve et al. (1999) referem que medir o desempenho das operações que não
visam ao lucro não é tarefa fácil, mas isso não é motivo para não tentar. A
construção do mapa estratégico deve ser adaptada ao setor público: a
perspectiva financeira terá o foco na sustentabilidade econômico-social das
atividades públicas.
Projetos de sustentabilidade e de meio ambiente estão previstos no Decreto nº
7.746/ 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/ 1993. Sendo assim, o
desfazimento e o descarte de eletrônicos nas instituições governamentais
ocorrem quando se dá a coleta e seleção dos equipamentos eletrônicos e
estabelecem

que

os

primeiros

pontos

de

triagem

priorizados

para

o

reaproveitamento dos computadores pelos Centros de Recondicionamento de
Computadores (CRCs) vinculados ao governo têm o objetivo de viabilizar
equipamentos de informática em plenas condições operacionais para ONGs,
telecentros comunitários, bibliotecas e informatização de escolas públicas (Projeto
Computadores para Inclusão, 2012). O material inservível doado a essas
instituições e outros que ficaram nas instituições governamentais mais os seus
componentes deverão ser encaminhados ao mercado secundário de catadores e
de reciclagem de resíduos, a fim de continuar o ciclo reverso e sustentável,
procurando atender a população de baixa renda e gerando emprego e sustento.
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5.2.2 Perspectiva dos processos internos: resultados da pesquisa
As perguntas geraram boas respostas e também diversificadas para o segundo
indicador do BSC, que é a perspectiva dos processos internos (Tabela 9).
Tabela 9
Resultados e as perspectivas dos processos internos em relação aos resíduos
eletrônicos
Gestor

Perspectiva dos processos internos - resultados e as perspectivas dos processos
internos em relação aos resíduos eletrônicos.
G6
Verifica-se a priorização da doação que é justificada pelo caráter social e de
sustentabilidade em relação aos parceiros beneficiados. Sugere melhorar o processo
viabilizando o desfazimento e liberando os espaços ocupados pelos resíduos
eletrônicos.
G7
Registra o gargalo do processo de desfazimento dos resíduos patrimoniados e sugere
que sejam mais ágeis e menos complexos. Verifica um bom escoamento dos resíduos
não patrimoniados que liberam os espaços físicos onde ficam armazenados.
G8
Mostra que houve evolução nos processo de desfazimento dos resíduos eletrônicos
não patrimoniados com controle institucional de coletas desses resíduos bem
agendadas.
G9
Relata que atualmente o desfazimento dos resíduos patrimoniados tem ocorrido mais
por doação e pouca preferência pelo leilão, por ser antieconômico e ter muita oferta de
lixo eletrônico no mercado. Também não vê melhoria no processo, não vê mobilização
para alterar a legislação vigente.
G10
Verifica resultados no desfazimento dos resíduos eletrônicos com a diminuição da
carga enviada a aterros, diminuição de recursos para tratamento, diminuição do
acúmulo de materiais ociosos e danificados e liberação de espaços ocupados. A
perspectiva é otimizar a recepção dos resíduos, melhorar a divulgação dos processos
na comunidade institucional.
G11
Relata que o processo de desfazimento dos resíduos patrimoniados é burocrático e
longo, acumulando equipamentos em lugar impróprio e causando sua degradação.
Enquanto o desfazimento dos resíduos não patrimoniados tem um processo simples e
rápido, a perspectiva é melhorar os processos de desfazimento, estender o processo
de locação de impressoras para computadores e outros eletrônicos.
G13
Acha que os processos satisfazem as expectativas criadas por esses resíduos.
Fonte: elaborada pelo autor.

As próximas falas dos entrevistados são sempre precedidas por um comentário
que realça os resultados e as perspectivas dos processos internos em relação
aos resíduos eletrônicos.
Na fala do entrevistado 6 apura-se a priorização da doação, que é justificada pelo
caráter social e de sustentabilidade em relação aos parceiros beneficiados.
Sugere melhorar o processo viabilizando o desfazimento e liberando os espaços
ocupados pelos resíduos eletrônicos:
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O principal resultado obtido com o desfazimento do lixo eletrônico é a
liberação do espaço que eles ocupam na instituição. Registra-se que a
doação a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos também é possível
desde que se demonstre a vantagem dessa forma de desfazimento em
detrimento a outras formas existentes. Em anos eleitorais, a legislação
veda a doação. Justifica-se a doação pelo caráter social e de
sustentabilidade em relação à instituição beneficiada. As perspectivas são
de melhorar o processo, viabilizar a realização de leilão, priorizar a doação
a entidades filantrópicas e liberar os espaços ocupados pelo lixo eletrônico
dentro da instituição (G6).
O entrevistado 7 complementa o depoimento do entrevistado 6, registrando o
gargalo do processo de desfazimento dos resíduos patrimoniados. Sugere-se que
sejam mais ágeis e menos complexos. Há bom escoamento dos resíduos não
patrimoniados que liberam os espaços físicos onde ficam armazenados:
Em relação aos processos internos, o mais importante é o processo de
desfazimento. A gente fica impedido de dar destinação a esses resíduos,
enquanto não passar pelo processo de desfazimento. Os resultados
poderiam ser muito mais efetivos se os processos de desfazimento do
governo federal fossem mais ágeis e menos complexos. Os processos
internos de segregação do resíduo patrimoniado daquele não patrimoniado
é imprescindível para a atuação da coleta do DGA e das unidades que
devem separar os resíduos que são patrimoniados e osnão patrimoniados.
Daó a gente trabalha nos não patrimoniados. Pois já vai aliviando o ônus
das salas que é o espaço. São salas e mais salas que estão guardando
esses patrimônios que poderiam ser aliviadas se o processo fosse mais
simples (G7).
Conforme o entrevistado 8, houve evolução nos processos de desfazimento dos
resíduos eletrônicos não patrimoniados, com controle institucional de coletas
desses resíduos bem agendadas:
Realmente existe uma evolução desses processos, pois muitas dessas
coletas eram feitas isoladamente pelas unidades, e de maneira isolada tem
dificuldades de conseguir empresas elas não vêm buscar. Desde que a
universidade assumiu o controle pelo Departamento de Gestão Ambiental,
os procedimentos internos melhoraram muito e a gente sabe o que de
tempos em tempos a gente vai poder fazer a destinação adequada dos
resíduos eletrônicos (G8).
Atualmente, os desfazimentos dos resíduos patrimoniados têm ocorrido mais por
doação e pouca preferência pelo leilão, por ser antieconômico e ter muita oferta
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de lixo eletrônico no mercado. Também não vê melhoria no processo, não vê
mobilização para alterar a legislação vigente (G9):
Os processos internos daqui da instituição em relação aos resíduos eles
atualmente só dizem respeito ao desfazimento tradicional. Dentro da
legislação vigente, até hoje não se viu nenhum movimento de criar uma
comissão própria para se dedicar exclusivamente a esse tipo de
desfazimento, com um destino melhor para reciclagem de alguma coisa
assim. Atualmente a gente vê estes desfazimentos mais por doação para
instituições filantrópicas e em alguns casos por leilão também. Mas os
leilões têm sido abandonados neste tipo de resíduo porque ninguém quer
comprar, pois eles são doados por toda a sociedade e eles [empresas] já
têm muito e não querem mais comprar nem como sucata, pois já têm
muito. A gente vê que só doação e que a instituição não evoluiu muito
nesses processos de destinação de bens nessa área. Dentro da
legislação vigente, até hoje não se viu nenhum movimento de criar uma
comissão própria para se dedicar exclusivamente a esse tipo de
desfazimento, com um destino melhor para reciclagem de alguma coisa
assim (G9).
Existe controvérsia na fala do entrevistado 10 em relação ao entrevistado 9,
percebendo-se resultado no desfazimento dos resíduos eletrônicos com a
diminuição da carga enviada a aterros, diminuição de recursos para tratamento,
diminuição do acúmulo de materiais ociosos e danificados e liberação de espaços
ocupados. A perspectiva é otimizar a recepção dos resíduos e melhorar a
divulgação dos processos na comunidade institucional:

Resultados: maior visibilidade do setor de Gerência de Resíduos,
diminuição da carga de resíduos encaminhados ao aterro, diminuição dos
recursos empregados para tratamento e disposição final dos resíduos, aqui
na universidade vem diminuindo o acúmulo de materiais ociosos e/ou
danificados, liberação de espaços ocupados. Porque hoje nós não temos
um local para armazenar esses resíduos e a gente só recolhe quando a
empresa vem fazer a coleta. Perspectivas: otimizar a recepção dos
resíduos através da aquisição de um espaço para armazenamento
temporário dos mesmos até o recolhimento pela empresa; melhorar a
comunicação e divulgação dos processos na comunidade interna (G10).
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O processo de desfazimento dos resíduos patrimoniados é tido como burocrático
e longo, acumulando equipamentos em lugar impróprio e causando sua
degradação (G11). O desfazimento dos resíduos não patrimoniados tem um
processo simples e rápido. A perspectiva é melhorar os processos de
desfazimento e estender o processo de locação de impressoras para
computadores e outros eletrônicos:
O Centro Pedagógico sempre participou dos processos de desfazimento
gerenciados pelo DLO, mas esse processo é um processo muito longo e
muito burocrático e isso gera um problema muito grande porque esse lixo
eletrônico que poderia ser utilizado em outra finalidade e não é,. Um
equipamento, por exemplo, que seria descartado e poderia ser reusado,
pode ser que esse equipamento se degrade por ele estar guardado em um
lugar impróprio, e nós não temos um local apropriado para guardar esse
equipamento. Então o que a gente está tendo atualmente e que está
melhorando a cada ano é essa parceria com o DGA. É que eles estão
recolhendo os acessórios [resíduos eletrônicos] Sempre que a gente
precisa e que a gente tem um volume significativo, a gente só liga para o
DGA e eles vêm aqui na escola e recolhem nossos acessórios [resíduos].
Temos aqui o caso das impressoras, a gente já tem mais três impressoras,
aqui que elas são alocadas. A gente tem um contrato anual com elas então
com isso a gente está gerando menos cartuchos. E no caso tem um
processo que é gerenciado pelo DGA também pela própria HP [Hewlett
Packard]. Ou seja, todos os nossos cartuchos da HP são recolhidos pelo
DGA e também encaminhados para HP. Esse processo de locação poderia
estender essa locação para outros itens como: computadores,
equipamentos de som, dentre outros. Melhorar o processo de
desfazimento, desburocratizando e agilizando esse processo, fazer o reuso
dos equipamentos, evitar a degradação desses equipamentos encurtando
o tempo de armazenamento e criando lugar apropriado para esse
armazenamento. Estender a forma de locação de impressoras também
para outros itens como: computadores, equipamentos de som, dentre
outros (G11).
Os processos satisfazem as expectativas: “o resultado é considerado satisfatório
e está resolvendo os problemas criados por esses resíduos. Não tenho
conhecimento de tentativas para melhorar o processo” (G13).
A perspectiva dos processos internos tem o foco nas atividades públicas. O
resultado dessas entrevistas quanto a esse indicador foi que o processo de
desfazimento de equipamentos patrimoniados deve e pode ser melhorado, pois é
muito longo e burocrático. Como consequência, acumula resíduos eletrônicos,

111

degrada os equipamentos armazenados, prende a cadeia de reciclagem e adia os
compromissos sociais sustentáveis como o leilão e principalmente a doação
Para o seu desfazimento, a Lei Ordinária Federal nº 8.666/1993, em seu artigo 17,
prevê algumas formas de alienação de bens públicos: utilizar em forma de
pagamento,

doação,

permuta,

investidura,

venda

para

outro

órgão

da

administração pública, alienação gratuita ou onerosa, venda de ações, venda de
títulos, venda de bens produzidos ou comercializados, venda de materiais e
equipamentos para outros órgãos da administração pública ou mediante
procedimentos

licitatórios.

Especificamente

sobre

os

computadores

e

equipamentos eletrônicos que sejam considerados resíduos, o processo de
alienação poderia ser realizado mediante processo de doação, procedimento
licitatório na modalidade de leilão ou permuta com outro órgão da administração
pública (Brasil, 1993).
Quanto ao processo de resíduos não patrimoniados, houve grande evolução com
as gerências de resíduos. Fazem trabalhos bem integrados com parceiros que
recolhem

os

resíduos

no

Campus,

reciclam

equipamentos,

selecionam

componentes e fazem reuso, revenda dos mesmos, realizando também um
trabalho sustentável, gerando emprego, sustento e renda para os beneficiados.
Cita-se também o recolhimento de cartuchos de impressora pelas empresas que
fabricam (logística reversa).
A junção das palavras “reduzir”, “reutilizar”, e “reciclar” resulta da necessidade e
do entendimento de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos e que
propiciou a formulação da chamada Política dos 3Rs (Muniz, 2007). A redução e
reutilização do lixo seriam as ações mais focadas para construir em uma
realidade soluções por melhor relação do homem com o meio ambiente na forma
mais sustentável. Fica a reciclagem na última ordem com a finalidade de reduzir o
lixo ao extremo (Layrargues & Castro, 2005).
Um processo que foi melhorado e está crescendo é a alocação de impressoras
(reduz a compra). Para alguns itens considerados lixos eletrônicos, tem sido
aplicada a logística reversa (reuso, transferência e recuperação dos eletrônicos).
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5.2.3 Perspectiva dos processos do aprendizado e crescimento (inovação):
resultados da pesquisa
As respostas foram bem diversificadas sobre o terceiro indicador do BSC perspectiva dos processos do aprendizado e crescimento (inovação) (Tabela 10).
Tabela 10
Resultados e perspectivas do aprendizado e crescimento (inovação) em relação a
esses resíduos eletrônicos
Gestor Perspectiva dos processos do aprendizado e crescimento (inovação) - resultados e as
perspectivas em relação aos resíduos eletrônicos
G6
Percebe os bons resultados dos processos de inovação como a aplicação da logística
reversa (reuso, transferência, recuperação dos eletrônicos). Reforça também sobre a
perspectiva dos processos internos quando refere a outra forma de sustentabilidade
usada na UFMG como a locação de impressoras (outside de impressão) e a possibilidade
de estender para computadores.
G7
Relata sobre outros resultados nos processo de aprendizagem como os cursos e eventos
com capacitação de servidores com as questões de educação ambiental e
sustentabilidade. Prevê a ampliação e mais divulgação desses eventos, capacitação de
servidores e preservar melhor os equipamentos, ampliando a sua vida útil.
G8
Verifica no resultado do aprendizado uma conscientização da comunidade quanto ao uso
e do descarte de resíduos eletrônicos. Pode melhorar ainda mais através de campanhas e
divulgar a universidade como exemplo no trato desses resíduos.
G9
Reforça a conscientização do cidadão a respeito da preservação ambiental. Acrescenta a
conscientização da indústria tecnológica que otimiza seus produtos e reduz a quantidade
de matéria-prima usada. Percebe um consumidor consciente em comprar produtos
ecologicamente corretos e sustentáveis.
G10
Relata a necessidade de educar a comunidade e cita ações da UFMG como exemplo no
trato dos resíduos. Busca conhecer melhor os processos de reciclagem realizados pelos
parceiros.
G11
Relata a conscientização dos servidores em relação aos resíduos e o meio ambiente. Fala
que a UFMG tem capacitado seus servidores, tem uma equipe de apoio qualificada e faz
um trabalho sustentável em relação aos resíduos. A UFMG deve divulgar mais as
campanhas e atingir maior público.
G13
Acha que os resultados são satisfatórios e que não vê melhorias nesse sistema engessado
Fonte: elaborada pelo autor.

A seguir, as opiniões dos entrevistados sempre precedidas por um comentário
que realça os resultados as perspectivas do aprendizado e crescimento
(inovação) em relação aos resíduos eletrônicos.
O entrevistado 6 percebe bons resultados dos processos de inovação com a
aplicação da logística reversa (reuso, transferência, recuperação dos eletrônicos).
Reforça também a fala do entrevistado 11 sobre a perspectiva dos processos
internos quando fala de outra forma de sustentabilidade usada na UFMG, como a
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locação de impressoras (outside de impressão) e a possibilidade de estender
para computadores:
Para alguns itens considerados lixos eletrônicos aplica-se a logística
reversa (reuso, transferência, recuperação dos eletrônicos). O ideal seria
utilizar a chamada logística reversa, talvez inserir nos editais de aquisição
a obrigatoriedade dos fabricantes dos licitantes vencedores a recolheras
carcaças dos equipamentos eletrônicos como os computadores quando
não forem mais utilizados, como é o caso do recolhimento de cartuchos,
onde o fabricante faz a coleta dos cartuchos usados. Poderíamos, ao invés
de comprar alguns equipamentos eletrônicos como computadores e
impressoras e ficar acumulando resíduos, poderíamos locar alguns
eletrônicos como computadores, poderíamos locar impressoras (o
chamado outside de impressão) em que a empresa coloca sua impressora
e coloca seus cartuchos e os retira e dá o destino final, o que é
conveniente no ponto de vista da sustentabilidade (G6).
Outros resultados nos processos de aprendizagem são mencionados pelo
entrevistado 7, como os cursos e eventos com capacitação de servidores com as
questões de educação ambiental e sustentabilidade. Prevê a ampliação e mais
divulgação desses eventos, capacitação de servidores e melhor preservação dos
equipamentos, ampliando a sua vida útil:

O DGA já vem realizando a semana do meio ambiente uma vez por ano. Já
está também participando de um curso junto ao DRH de capacitação de
servidores sobre a questão da educação ambiental. O DGA participa junto
com a FAE [Faculdade de Educação] de cursos e debates sobre a questão
ambiental e sustentabilidade e deverá ampliar muito mais essas ações.
Limitando só aqui no DGA, as perspectivas do aprendizado podem ser
mais concentradas em capacitar os usuários a preservar melhor os
equipamentos, utilizando-os conforme suas especificações técnicas, para
garantir sua maior vida útil. E não utilizá-los até a exaustão ou danificá-los,
pois assim eles vão virar resíduos e não vai poder reutilizá-los ou então
somente os componentes poderão ser reutilizados De forma geral, há
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necessidade de ampliação da educação ambiental da comunidade com
cursos e treinamentos que o DGA já realiza (G7).
Detecta-se no resultado do aprendizado a conscientização da comunidade quanto
ao uso e o descarte de resíduos eletrônicos. Pode melhorar ainda mais com
campanhas de divulgação da universidade como exemplo no trato desses
resíduos:
Eu percebo aqui na universidade uma conscientização do uso e do
descarte. Porque na universidade como um todo tinha uma demanda,
muitas pessoas tinham uma preocupação de onde descartar esses
eletrônicos, para não jogar em qualquer lugar. Então neste sentido houve
processos e a partir desse momento houve a ação de onde esses
descartes fossem feitos de maneira correta, houve sim um aumento da
conscientização. E ainda talvez melhorar essa conscientização através de
mais campanhas, mais divulgação de que a universidade procede dessa
maneira de forma correta no trato dos resíduos eletrônicos (G8).
A conscientização do cidadão a respeito da preservação ambiental é constatada
na declaração do entrevistado 8. Este acrescenta a conscientização da indústria
tecnológica que otimiza seus produtos e reduz a quantidade de matéria-prima
usada. Percebe um consumidor consciente em comprar produtos ecologicamente
corretos e sustentáveis:

O aprendizado que a gente tem evolui ao logo do tempo. E em relação ao
reaproveitamento dos resíduos, com a preservação do meio ambiente, vem
tanto da sociedade quanto de dentro das instituições. Porque hoje as
pessoas têm mais consciência de preservação ambiental e da utilização
racional desses produtos. A indústria tecnológica, a gente vê que ela está
evoluindo no sentido de melhorar e otimizar um pouco o uso desses
produtos. Por exemplo, os computadores que eram grandes hoje são
pequenininhos, parece que eles preocupam em gastar menos matériaprima e preservar mais, tem em vista o apelo da sociedade que quer
preservar mais o meio ambiente, então a indústria é forçada e tende a
seguir essa linha. As pessoas não querem mais comprar aquele produto
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que vai gerar problema no futuro, então já tem alguns produtos que
apresentam uma melhoria, ecologicamente corretos, a indústria quer
mostrar seu lado bom neste sentido sustentável, ela planta e quer dar o
retorno para a sociedade mostrando aquilo que está tirando do outro lado.
A evolução que eu vejo é isso (G9).
O entrevistado 10 sugere educar a comunidade e cita as ações da UFMG como
exemplo no trato dos resíduos. Busca conhecer melhor os processos de
reciclagem realizados pelos parceiros:
Pensando aqui na nossa unidade aqui dentro da UFMG a gente prefere
educar a comunidade, não só através do ensino, mas servindo do exemplo
da universidade para a comunidade, buscar conhecer melhor o processo
de reciclagem realizado pela empresa que recebe os resíduos. Se
houvesse mudança na legislação, seria possível destinar à logística
reversa também os resíduos patrimoniados inservíveis e/ou gerar recursos
a partir da venda destes resíduos – mas a legislação impede que isso seja
feito pela Universidade Federal (G10).
O entrevistado 11 alude à conscientização dos servidores em relação aos
resíduos e o meio ambiente. Comenta que a UFMG tem capacitado seus
servidores, tem uma equipe de apoio qualificada e faz um trabalho sustentável em
relação aos resíduos. Deve divulgar mais as campanhas e atingir maior público:

Olha, acho que os servidores aqui daqui da UFMG estão muito conscientes
do mal que esses resíduos eletrônicos fazem tanto para o meio ambiente e
a UFMG está esforçando para capacitar direta e indiretamente esses
servidores. A UFMG está tentando fazer um trabalho sustentável... Esse
DGA é ligado a várias instituições [parceiros] e ele também está ligado à
Pró-Reitoria de Administração, são vários servidores. Técnicos em
química, químicos, biólogos, engenheiros ambientais que estão tentando
fazer o melhor trabalho possível aqui na UFMG para utilização correta dos
equipamentos eletrônicos e da geração desses resíduos eletrônicos. E têm
sido feita várias campanhas pela Pró-Reitoria de Administração, mas o que
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eu vejo é que não há uma participação muito grande nestas campanhas. O
que a UFMG poderia estar fazendo é divulgar melhor estas campanhas
para aumentar o público atingido. A UFMG está esforçando para capacitar
direta e indiretamente esses servidores. A UFMG esta tentando fazer um
trabalho sustentável. O que a UFMG poderia estar fazendo é divulgar
melhor estas campanhas para aumentar o público tingido (G11).
Para o entrevistado 13, os resultados são satisfatórios e não vê melhorias no
sistema engessado: “como disse, os resultados são satisfatórios, já em relação às
perspectivas de aprendizado e crescimento, não vejo grande evolução, uma vez
que o processo é definido na legislação e é bem estático” (G13).
Nesses relatos, considerando esse indicador, a perspectiva de aprendizagem e
crescimento tem muitos pontos comuns de grande relevância. A UFMG tem
reforçado, por meio de campanhas de conscientização, informações sobre:
educação ambiental, sustentabilidade e preservação do meio ambiente para os
seus servidores e a toda a comunidade universitária, em relação aos resíduos
produzidos. A UFMG tem capacitado seus servidores por intermédio de cursos e
treinamento para resolverem problemas relacionados a resíduos. Referem
também que a universidade tem uma equipe de apoio qualificada e que a
instituição faz um trabalho sustentável em relação aos resíduos produzidos. A
UFMG deve divulgar mais as campanhas nessa área a fim de atingir e
conscientizar maior público.
A perspectiva de aprendizagem e crescimento está relacionada à capacidade da
empresa em melhorar continuamente e isso a UFMG tem procurado fazer. Para
Niven (2005, p. 20), “as medidas que formam a perspectiva de aprendizagem e
crescimento do Balanced Scorecard são os verdadeiros pilares das outras três”:
financeira, clientes e processos internos. A perspectiva de aprendizagem e
crescimento está associada ao desenvolvimento dos ativos inatingíveis analíticos
da organização, formado pelo pessoal, tecnologia, cultura e liderança.
No setor público, essa perspectiva refere-se aos objetivos que se deve alcançar
para motivar e preparar os colaboradores para as mudanças necessárias ao
alinhamento da organização.
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5.2.4 Perspectiva do cliente (sociedade): resultados da pesquisa
Os entrevistados responderam de forma bem diversificada ao quarto indicador do
BSC, que é a perspectiva do cliente (sociedade), como mostra a Tabela 11.
Tabela 11
Repostas da perspectiva do cliente (sociedade) - resultados e as perspectivas do
cliente (sociedade) em relação aos resíduos eletrônicos
Gestor

Perspectiva do cliente (sociedade) - resultados e as perspectivas do cliente
(sociedade) em relação a esses resíduos eletrônicos

G6

Fala com propriedade da perspectiva do cliente como o consumo consciente dos
gestores públicos, substituição necessária de equipamentos, descarte correto dos
resíduos.
G7
Complementa a perspectiva do cliente pela interação dos parceiros com a UFMG,
mostrando essa relação sustentável que gera emprego e renda para os parceiros
com a reciclagem dos resíduos eletrônicos.
G8
Relata a sustentabilidade do processo de desfazimento dos resíduos mostrando que
os parceiros estão sendo beneficiados com a geração de empregos e beneficia
também o meio ambiente com a destinação correta dos resíduos.
G9
A sociedade espera que as pessoas e as instituições dêem um destino adequado aos
resíduos eletrônicos e os demais também, evitando a degradação ambiental e o
desperdício.
G10
Relata dizendo que falta consciência em uma parte dos servidores que querem
apenas de se livrar dos equipamentos que entulham suas salas e não se preocupam
com as questões ambientais. Diz também que a sociedade espera que a UFMG
esteja cumprindo as obrigações de sustentabilidade e de meio ambiente.
G11
Verifica que a UFMG tem feito um trabalho sustentável, tem gerado através desses
leilões e doações emprego e sustento para famílias e instituições. Essas ações
sociais melhoram a imagem da UFMG. A sociedade espera um tratamento adequado
dos resíduos eletrônicos evitando problemas à saúde das pessoas e ao meio
ambiente.
G13
Relata a característica sustentável do desfazimento desses resíduos na UFMG. Pela
doação que gera trabalho e renda para os parceiros cooperados, por doação que
libera os espaços físicos e preserva o meio ambiente.
Fonte: elaborado pelo autor.

As declarações a seguir estão sempre precedidas por um comentário que realça
os resultados e as perspectivas do cliente (sociedade) em relação aos resíduos
eletrônicos.
O entrevistado 6 fala com propriedade da perspectiva do cliente como consumo
consciente dos gestores públicos, substituição necessária de equipamentos,
descarte correto:
Eu acho que a sociedade espera de todos os gestores públicos o consumo
consciente, essa é a perspectiva da sociedade em relação aos
equipamentos eletrônicos. Sua substituição deve ser realizada quando
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realmente for necessária e não por consumismo exagerado. Há que dar o
descarte correto a este tipo de produto evitando o descarte direto na
natureza (G6).
Complementando a perspectiva do cliente pela interação dos parceiros com a
UFMG, o entrevistado 7 mostra que essa relação sustentável, reciclagem dos
resíduos eletrônicos, gera emprego e renda para os parceiros:
Os principais parceiros no caso que vão interagir essa questão nossa, no
caso dos resíduos eletroeletrônicos, são os parceiros da UFMG que
recebem os resíduos eletrônicos para reciclá-los são beneficiados com a
oportunidade de geração de emprego e renda com a volta dos
componentes do equipamento descartado para o ciclo produtivo do
mercado. Então eles recebem esses equipamentos e têm de contratar
pessoal para desmontar e pegar os componentes e depois vender esses
equipamento e os componentes para as indústrias recicladoras. Desta
forma, então acaba gerando emprego e gerando renda para associações e
cooperativa que vão fazer a venda desses produtos para as indústrias e
tornando todo esse processo sustentável (G7).
A sustentabilidade do processo de desfazimento dos resíduos com os parceiros
beneficiados pela geração de empregos é relatada pelo entrevistado 7 e
reafirmada pelo entrevistado 8, ressaltando benefício ao meio ambiente com a
destinação correta desses resíduos:
Em relação aos clientes (sociedade) a gente já faz alguns momentos aqui
uma parte de coleta de envio dos resíduos eletrônicos para associação de
catadores no momento em que elas tinham como vir coletar, mas se
pudesse levar para elas então elas separariam os metais como cobre
dentro dos fios e já houve isso. Hoje em dia a perspectiva do cliente é que
estar fornecendo matéria-prima para trabalho. Isso significa que o parceiro
está tendo como trabalhar nisso e implica em processo de trabalho, mais
emprego e contribuindo para sustentabilidade, do meio ambiente e que
essas coisas não estão indo para um destino inadequado (G8).

A sociedade espera que as pessoas e as instituições dêem um destino adequado
aos resíduos eletrônicos e os demais também, evitando a degradação ambiental e
o desperdício (G9):
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A sociedade eu acredito que ela sempre espera que se dê um destino
adequado aos resíduos. Esperam que as pessoas e as instituições se
preocupem em dar um destino adequado aos resíduos, não só os
eletrônicos, mas também a todos os resíduos de uma maneira geral, para
evitar a degradação ambiental e evitar desperdício, essas coisas. Na minha
opinião é o esperado pela sociedade de uma maneira geral, é isso.(G9).
O entrevistado 10 contradiz a maioria dos entrevistados, opinando que falta
consciência em parte dos servidores que querem apenas se livrar dos
equipamentos que entulham suas salas e não se preocupam com as questões
ambientais. Alega também que a sociedade espera que a UFMG esteja
cumprindo as obrigações de sustentabilidade e de meio ambiente:
Grande parte apenas quer “se livrar” dos equipamentos que entulham suas
salas [de técnicos e de professores]. Mas há aqueles que também se
preocupam em minimizar o impacto ambiental dos resíduos que geram. A
maior parte da comunidade parece não estar ainda atenta ou preocupada
com as questões relacionadas aos resíduos, e assim poucos se envolvem,
infelizmente. Então a gente tem esse interesse de melhorar as questões
ambientais e cumprir com as obrigações. Agora, fora as pessoas esperam
que a universidade pelo nome e a posição que ocupa na sociedade esteja
cumprindo com as obrigações de sustentabilidade e do meio ambiente
(G10).
Para G11, a UFMG tem feito um trabalho sustentável, gerando a partir desses
leilões e doações: emprego e sustento para famílias e instituições. Essas ações
sociais melhoram a imagem da UFMG. A sociedade espera tratamento adequado
dos resíduos eletrônicos, evitando problemas à saúde e ao meio ambiente:

Eu acho que a UFMG tem feito um trabalho sustentável em relação a esse
lixo eletrônico e tem gerado através desses leilões e doações, emprego e
sustento para famílias e instituições. Ela está tentando dar um destino
adequado para esse lixo (resíduos eletrônicos). Mas a UFMG acho que
poderia melhorar muito esse processo de desfazimento, como falei
anteriormente, eles são muito burocráticos. O principal resultado para a
sociedade seria o tratamento adequado desses resíduos eletrônicos; o
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reaproveitamento de peças; o reuso para ações sociais evitando problemas
à saúde e ao meio ambiente. Poderia fazer um trabalho melhor para esses
processos e ter uma integração maior com esses parceiros: os
compradores, as instituições filantrópicas. Esses parceiros poderiam
participar também juntamente com a UFMG do processo de descarte
desse lixo eletrônico. E há uma preocupação muito grande da UFMG de
melhorar a sua própria imagem quanto à questão social com essa geração
de emprego e sustento. A gente e assim poderia estar atendendo a um dos
pilares da UFMG que é a extensão (G11).
A característica sustentável do desfazimento desses resíduos na UFMG e citada
pelo respondente 13. Pela doação gera trabalho e renda para os parceiros
cooperados, libera os espaços físicos e preserva o meio ambiente:

Quando o desfazimento é feito junto às cooperativas por doação, vejo que
elas têm um importante retorno financeiro, possibilitando uma boa
distribuição de trabalho e renda aos seus cooperados. Quando o leilão é
feito por venda, também considero os resultados satisfatórios, uma vez que
espaços físicos são liberados, riscos de doenças (como dengue) são
eliminados e a possibilidade de contaminação do meio ambiente deixa de
existir (G13).
A perspectiva do cliente está relacionada à forma como a empresa é vista por ele
e como ela atende às suas expectativas. Kaplan e Norton (2006, p. 8) ponderam
que a escolha positiva resultante do bom relacionamento com o cliente se traduz
em propensão à recompensa em tendência à ampliação do relacionamento para
outros produtos e serviços da empresa.
Temos também,a perspectiva do cliente, na visão de Caldeira (2008, p. 48), no
campo da administração pública ou no setor público está associada aos objetivos
que se deve alcançar para atender as necessidades dos clientes e utilizar os
recursos financeiros (cidadãos, contribuintes).
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5.2.5 Perspectiva do BSC
A proposta de utilizar os indicadores de desempenho do BSC para auxiliar na
gestão de desfazimento resíduos eletrônicos na UFMG, que é uma instituição
publica, possibilita a aplicação de uma ferramenta administrativa baseada nas
perspectivas financeira, clientes (sociedade), processos internos e aprendizado.
Essa estrutura propõe fazer a leitura da gestão de desfazimento através das
entrevistas semiestruturadas feitas aos gestores da UFMG, analisando como a
instituição tem posto em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
A perspectiva do cliente foi atendida sempre visando à satisfação da sociedade
de que a UFMG tem feito um desfazimento sustentável dos seus resíduos
eletrônicos, por outro lado o objetivo da perspectiva financeira não é de obter
lucros, assim como um BSC tradicional, e sim de ser gerenciada para que o
desfazimento de resíduos eletrônicos seja sustentável em todo seu processo e
ações: para a Universidade, para os parceiros, para a sociedade e para o meio
ambiente. A perspectiva dos processos internos fomenta o atendimento aos
clientes, a qualidade e agilidade nos serviços prestados pela Universidade e suas
ações sustentáveis relativas aos processos de desfazimento dos resíduos
eletrônicos. Essa perspectiva está totalmente direcionada para um melhor o
processo de desfazimento dos resíduos eletrônicos, garantindo maior qualidade
dos resíduos eletrônicos, rapidez no desfazimento e um destino correto e
sustentável aos resíduos eletrônicos e apoio aos clientes. A perspectiva de
aprendizagem e crescimento é avaliada como uma ferramenta de melhoria
contínua para aperfeiçoar os processos com a qualificação das equipes de gestão
de resíduos sólidos, divulgar e fazer campanhas e educativas de sustentabilidade
e política de meio ambiente para a comunidade e para a sociedade melhorando a
marca UFMG.
Uma vez respondidas as quatro perguntas que correspondem aos quatro
indicadores do BSC de forma convincente, os relatos dos entrevistados mostram
que o desfazimento dos resíduos eletrônicos se dá de forma sustentável. E que a
UFMG tem colocado em prática o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
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(PGRS) na perspectiva do Balanced Scorecard (BSC). Chega-se à conclusão que
o segundo objetivo específico foi alcançado e cumprido.
De acordo com Kaplan e Norton (2004, p. 08), “o sucesso para as organizações
do setor público e para entidades sem fins lucrativos é o desempenho no
cumprimento da missão”. Seu objetivo maior é o cumprimento da missão, que
pode abranger um conjunto amplo e sortido de missões: reduzir os impactos
ambientais causados pela geração de resíduos sólidos - urbanos, institucionais,
lares e comunidades seguras.
Aqui termina o capítulo quinto onde apresenta os resultados da pesquisa e a
discussão sobre o assunto, daremos andamento no sexto capítulo onde fazem-se
as conclusões, considerações finais, limitações e sugestões para próximos
estudos.
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6 Conclusões, limitações e sugestões para novas pesquisas
Esta dissertação teve como objetivo geral analisar, em uma universidade pública,
como é formado o lixo eletrônico, suas origens e desfazimentos e de que forma
essa universidade tem colocado em prática seu PGRS na perspectiva do BSC.
Dessa forma, os objetivos específicos foram definidos de maneira a alcançar o
objetivo geral. Como objetivos específicos o autor se propôs a analisar os relatos
feitos pelos gestores envolvidos nos desfazimentos dos resíduos eletrônicos dos
diversos órgão e unidades. Propôs-se a analisar o que aconteceu com esses
resíduos durante os últimos 10 anos e o que a instituição tem feito para dar
tratamento a esse lixo eletrônico. Teve-se, ainda, o intuito de averiguar a forma
como a UFMG tem colocado em prática o PGRS.
Merece destaque nesta pesquisa a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, um plano realizado no Rio de Janeiro em junho de
1992 (a Rio 92). Foi o grande marco para o desenvolvimento sustentável mundial
e resultou em uma série de documentos importantes, entre os quais a Agenda 21.
Não poderia deixar de constar, também, o fundamental estudo sobre a legislação
ambiental aplicável aos REEEs e a pesquisa sobre a administração pública e a
gestão patrimonial, que levam a entender o desfazimento de bens inservíveis, em
particular os resíduos eletrônicos.
Assim, o estudo revelou que o Estado, por constituir-se em um importante
consumidor de bens e serviços e, consequentemente, um grande gerador de
resíduos, tem o dever de atuar na defesa e preservação do meio ambiente e de
um desenvolvimento sustentável tanto no consumo quanto no desfazimento dos
seus resíduos e uma gestão publica racional e eficiente.
O presente estudo optou por realizar uma pesquisa qualitativa que permitiu que
os dados fossem explícitos de maneira a verificar a percepção e o entendimento
dos envolvidos nos processos de desfazimento de maneira direta.
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A pesquisa qualitativa permitiu, ainda, que os conhecimentos teóricos e práticos
ou empíricos ficassem destacados nos resultados, na sua maioria sem grandes
divergências ou distorções de opiniões.
Os resultados possibilitaram a exposição de considerações finais sobre a
pesquisa realizada, sendo apresentadas na sequência dos objetivos específicos.
Em relação ao primeiro objetivo específico, que faz referência às origens do lixo
eletrônico, segundo os gestores isso se dá com as evoluções tecnológicas nos
setores de eletroeletrônicos e, em especial, de eletrônicos. Esses produtos
facilitariam os serviços, propiciando agilidade e qualidade nos diversos setores do
conhecimento. Os serviços públicos foram beneficiados com essas tecnologias e
passaram a consumir em detrimento à modernidade do estado e às necessidades
dos serviços.
Com o tempo e os avanços tecnológicos continuando, aparelhos iam se tornando
obsoletos. Consequentemente, com as substituições dos equipamentos, os
obsoletos foram se acumulando, formando lixos eletrônicos. Durante esses
últimos 10 anos, pelos depoimentos dos gestores, a universidade procurou fazer
um trabalho sustentável com seus eletrônicos. Antes de descartar, procurou
sempre recuperar esses aparelhos, fazendo o reuso por transferências,
reaproveitando peças de outros aparelhos estragados para recuperar em
condições de uso, prolongando a vida útil dos equipamentos, cumprindo a política
dos 3Rs (Muniz, 2007).
Os lixos eletrônicos continuam sendo acumulados em salas dos diversos órgãos e
unidades da universidade. Aparelhos em funcionamento considerados obsoletos
ou

inservíveis

para

os

serviços,

sucatas,

acessórios

dos

eletrônicos,

principalmente de informática, formam o lixo eletrônico. Nos serviços públicos há
duas formas de lixo eletrônico: os patrimoniados e os não patrimoniados. Os
patrimoniados formam gargalos e o seu desfazimento só pode ser por leilão ou
doação (Brasil, 1993). Eles passam por um longo e burocrático processo e o leilão
às vezes demora muito e fica caro seu processo. Em algumas unidades só
ocorreu uma vez em 10 anos. Já a doação é mais frequente, mas é a segunda
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opção do processo. As duas formas de desfazimentos formais exigem parceiros
legalizados, sejam empresas ou instituições filantrópicas, dando garantia de
sustentabilidade e obedecendo à política de meio ambiente. O processo do lixo
não patrimoniado é mais simples, exigindo dos gestores e gerentes de resíduos
as programações de coleta e desfazimento e a opção por doações a instituições
filantrópicas e cooperativas de reciclagem, onde geram emprego e renda (Dec.
7.746/ 2012).
Quanto ao segundo objetivo específico - analisar como a UFMG tem colocado em
prática o PGRS -, os resultados foram importantes para a pesquisa. Contou com o
uso de indicadores para melhor entender o processo de desfazimento dos
resíduos eletrônicos por partes. Para isso, foi usada a ferramenta de gestão
Balanced Scorecard, que emprestou seus indicadores para este estudo.
A utilização dos indicadores propostos na pesquisa mostrou-se adequada e
possibilitou um diagnóstico na gestão dos resíduos eletrônicos na UFMG.
Considerando o primeiro indicador, que é o financeiro, o que se obteve de forma
quase unânime entre os gestores é que o ganho no desfazimento, tanto quando
se leiloa ou quando se doa, não se pode mensurar, ele existe não em dinheiro,
mas em ações sustentáveis. A ação de sustentabilidade pela doação gera
sustento e renda para as instituições filantrópicas, ONGs e cooperativas de
catadores. Esses parceiros fazem a reciclagem e o reaproveitamento de
componentes, recuperam equipamentos e fazem o reuso, prolongando a vida útil
dos equipamentos. Enquanto isso preserva os recursos naturais e dá destinação
correta aos resíduos eletrônicos.
Os equipamentos em condições de uso são doados para ONGs de comunidades
carentes, bibliotecas para inclusão digital e informatização de escolas públicas
(Projeto Computadores para Inclusão, 2012).
O segundo indicador trata dos processos internos e, pelos relatos dos gestores,
existe grande necessidade de melhoria no processo de desfazimento dos
resíduos patrimoniados. Esse processo é lento e burocrático e forma gargalo que
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faz com que se acumulem os resíduos eletrônicos. Esses resíduos vão se
degradando e se desvalorizando pelo tempo de armazenamento, além de ficar
ocupando salas que teriam outras funções. O desfazimento dos resíduos não
patrimoniados tem melhorado muito com a centralização no Departamento de
Gestão Ambiental e com a criação de gerências de resíduos nas diversas
unidades da UFMG.
O terceiro indicador trata dos processos do aprendizado e crescimento (inovação)
nesse tópico e tem mostrado grande evolução em vários itens. No que diz
respeito ao pessoal envolvido com os resíduos, a UFMG tem quadro qualificado e
tem criado núcleos de gestão de resíduos nas suas diversas unidades. Nas suas
equipes encontram-se técnicos especializados nas várias áreas do conhecimento
e, em especial, as áreas: biomédicas, bioquímicas, socioeconômicas, dos níveis
técnicos ao de doutores.
A UFMG vem capacitando o seu pessoal com um trabalho dinâmico: treinamento
de pessoal, cursos de capacitação. Promove seminários com assunto sobre
resíduos, meio ambiente e sustentabilidade e encontro das equipes para troca de
experiências. Encontra-se no resultado do aprendizado a conscientização da
comunidade quanto ao uso e o descarte de resíduos eletrônicos. Tem-se
observado mais cuidado na utilização dos equipamentos eletrônicos e na seleção
e no armazenamento dos resíduos eletrônicos, para que eles cheguem em boas
condições até os parceiros que os recebem, para que possam fazer melhor uso
deles.
Como inovação, a UFMG reforça os processos internos. Outra forma de
sustentabilidade usada na UFMG já está em prática: a locação de impressoras
(outside de impressão) em algumas unidades da universidade, com a
possibilidade de estender para computadores.
O quarto indicador trata da perspectiva do cliente e está relacionada à forma
como a empresa é vista pelo cliente e como ela atende às expectativas desse
cliente. Pelos depoimentos dos gestores, pode-se perceber que a UFMG tem
atendido parte das expectativas dos clientes, como: o consumo de eletrônicos ser
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feita de forma consciente pelos gestores e a substituição de equipamentos ser
feita se necessária. A sociedade espera que as pessoas e as instituições evitem o
desperdício e espera que se dê tratamento adequado aos resíduos eletrônicos,
evitando problemas à saúde das pessoas, dando destino adequado a esses
resíduos para evitar a degradação ambiental.
A UFMG tem feito um trabalho sustentável, desde o consumo consciente de
eletrônicos, tratamento e separação dos resíduos eletrônicos, o que tem gerado, a
partir desses leilões e doações, emprego e sustento para famílias e instituições
parceiras. Essas ações sociais têm elevado a imagem da UFMG como instituição
sustentável (Giansanti, 1999).
Os resultados da pesquisa mostram mais preocupação com as questões
ambientais e de sustentabilidade do que com as econômicas, no desfazimento
dos resíduos eletrônicos. Valorizam-se mais as ações sociais que beneficiam
ONGs, instituições filantrópicas, cooperativas de catadores e escolas, gerando
emprego e renda, inclusão social, inclusão digital e outros benefícios sociais.
Um dos desafios que mais foram identificados pelos gestores foi sobre o processo
de

desfazimento

de

equipamentos

patrimoniados,

pela

sua

burocracia,

complexidade e demora, causando grande acúmulo de resíduos nas unidades
administrativas e acadêmicas da universidade e ocupando espaços físicos que
não estavam previstos para essa finalidade.
Como diagnóstico das respostas obtidas nos relatos dos gestores para esta
pesquisa, ficou claro que a UFMG precisa promover ações de educação
ambiental de forma que venha conscientizar e sensibilizar os diversos segmentos
da comunidade universitária para se empenharem mais na questão dos resíduos
eletrônicos dessa instituição. Sugerem ainda que se promovam mais campanhas
incisivas para a sensibilização da comunidade. Conscientizar a comunidade com
temas que abordem questões de reduzir o consumo, reduzir ao mínimo a geração
de resíduos e maximizar a reutilização e a reciclagem dos equipamentos com
reaproveitamento de componentes pelo descarte e coletas específicas.
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Os resultados obtidos dos objetivos específicos contribuem para o atingimento do
objetivo geral. Sendo assim, chegou-se à conclusão de que o processo de
desfazimento dos resíduos eletrônicos da UFMG, no cenário da política e dos
critérios de sustentabilidade e cumprimento da política de gestão dos resíduos
eletrônicos estão bem adiantados mas, não estão plenamente inseridos na
realidade da universidade.
Existe previsão nas ações que se referem aos ajustes e adequação da gestão dos
resíduos à criação de gerências de resíduos em todas as unidades, assim à
coleta seletiva programada de resíduos eletrônicos em todas as unidades
administrativas

e

acadêmicas

da

universidade,

conforme

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional da UFMG concebido para os anos de 2013-2017.
Uma das limitações desta pesquisa foi a ausência da participação de algumas
unidades, que não responderam o questionário de triagem e diagnóstico, não
havendo qualquer manifesto. A principal limitação para a realização desta
pesquisa foi a quantidade de gestores e de dirigentes da administração central e
das unidades da universidade que participam das gestões de desfazimento de
resíduos. Somente sete participaram, entre os 13 que foram convidados por
contato telefônico, solicitando a participação como unidades observadoras do
estudo.
A contribuição deste estudo, para a academia, foi que o tema abordado tem
poucas publicações no que se refere ao serviço público, por ter sido pouco
explorado do ponto de vista científico; para a universidade, por detectar que o
desfazimento de resíduos com preceitos de sustentabilidade ambiental ainda não
está consumado na instituição; para o autor da dissertação, este estudo contribuiu
para sua capacitação e aplicação do tema em suas atividades profissionais.
Considera-se relevante esta pesquisa para a UFMG na medida em que os
resultados poderão subsidiar novas pesquisas sobre o assunto. O estudo sobre
os desfazimentos de equipamentos eletrônicos permite fazer inferência sobre
assuntos que não têm referência na literatura e também sobre práticas que,
quando usadas com frequência, poderão evoluir e contribuir para melhoria da
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gestão e qualidade de vida das pessoas. Entretanto, alguns problemas foram
identificados, podendo servir de referência e alerta para outras instituições
públicas de ensino superior que não evoluíram na implantação da gestão de
resíduos sólidos, quanto ao descarte e coleta dos eletrônicos, já previstos no
Decreto 5.940/2006. IN 01/2010. Fica a sugestão para estudos de alguns temas:
a) Analisar

o

universitária:

comportamento
professores,

dos

três

funcionários

segmentos
e

alunos

da
na

comunidade
questão

do

desfazimento de equipamentos eletrônicos institucionais e particulares;
b) estudo de casos comparados, entre instituições de ensino superior
públicas: federal e estadual, sobre processos de desfazimento de
eletrônicos nesta organizações;
c) analisar o caminho dos resíduos eletrônicos em uma instituição filantrópica
quanto à sustentabilidade.
Os resultados evidenciam que o processo de desfazimento de equipamentos
eletrônicos da UFMG, quanto aos critérios de sustentabilidade e pela política de
gestão dos resíduos sólidos, tem sido bem-feito, mas ainda não está plenamente
inserido na gestão universitária. Contudo, encontra-se em um estágio satisfatório
e avançando na efetivação da gestão de resíduos sólidos e sua adequação à
PGRS. A UFMG por meio de ações localizadas e programas de sensibilização,
está se adequando a esses processos e provendo políticas sociais sustentáveis,
beneficiando comunidades carentes, ONGs e escolas. E tem colaborado para a
proteção do meio ambiente na comunidade universitária, para as presentes
gerações e preparando para as futuras gerações.
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Anexos

ANEXO A – IN - Instrução Normativa nº 01/2010

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.
Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá
outras providências.

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nos
arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição, resolve:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as
especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por
parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias-primas.
Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o
instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de
forma a não frustrar a competitividade.
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Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor
técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos
de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas.

Capítulo II
DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e
demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e
serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da
manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia
e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, tais como:
I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde
for indispensável;
II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores,
iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminárias eficientes;
IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;
V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;
VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico
elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;
VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e
IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra
ou serviço.
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§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das
obras públicas.
§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC,
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser
estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos
competentes.
§ 3º Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de
engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel
cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha
de composição dos custos.
§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da
Organização Internacional para a Padronização (International Organization for
Standardization).
§ 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer
diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá
exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento
sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de
reutilização.

Capítulo III
DOS BENS E SERVIÇOS
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Art. 5 º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte
e o armazenamento; e
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigências do edital.
§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da
assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a
adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as
despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso
não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será
desclassificada.
Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as
empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na
execução dos serviços, quando couber:
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I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela
ANVISA;
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários, para a execução de serviços;
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de
energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho
de 1999.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou
entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de
observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que
justificadamente.
Art. 7 º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional deverão disponibilizar os bens considerados ociosos, e
que não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação a outros órgãos
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e entidades públicas de qualquer esfera da federação, respeitado o disposto no
Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações, fazendo publicar
a relação dos bens no fórum de que trata o art. 9º.
§ 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão verificar a
disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por meio de consulta ao
fórum eletrônico de materiais ociosos.
§ 2º Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão
obedecer à política de inclusão digital do Governo Federal, conforme estabelecido
em regulamentação específica.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço
específico no Comprasnet para realizar divulgação de:
I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de
sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da administração pública
federal;
II – bolsa de produtos inservíveis; III - banco de editais sustentáveis;
IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental;
V – ações de capacitação conscientização ambiental;
VI - divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais; e
VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações
dos órgãos e entidades da administração pública federal.
Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas do Governo Federal Comprasnet passará a divulgar dados sobre planos e práticas de sustentabilidade
ambiental na Administração Pública Federal, contendo ainda um fórum eletrônico
de divulgação materiais ociosos para doação a outros órgãos e entidades da
Administração Pública.
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Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, quando da formalização, renovação ou aditamento de
convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de financiamento
com recursos da União, ou com recursos de terceiros tomados com o aval da
União, deverão inserir cláusula que determine à parte ou partícipe a observância
do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no que couber.
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias após a data da
sua publicação.

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS
Secretário
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Apêndices
APÊNDICE A - Guia de Entrevista
Prezado(a) Senhor(a) Dirigente e/ou Gestor,
Meu nome é Danilo Gonçalves Bastos e sou servidor da UFMG. Estou
concluindo o Mestrado Profissional em Administração na Fundação Pedro
Leopoldo. A fim de obter o título de mestre em Administração, torna-se
necessária, entre outros requisitos, a elaboração de uma dissertação. Assim
sendo, solicito de V.Sa. a gentileza

de responder o questionário proposto a

seguir, que tem por objetivo analisar como é formado o lixo eletrônico, origens e
desfazimentos, em uma universidade pública, e de que forma essa universidade
tem colocado em prática seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), na perspectiva do Balanced Scorecard (BSC).
Com base no modelo Balanced Scorecard (BSC)

E nos objetivos citados, responda o questionário de forma livre, conforme sua
convivência ou informação no assunto proposto.
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Questionário para Dirigentes e/ou Gestores da UFMG

1 Descreva a evolução dos resíduos eletrônicos e o que aconteceu
com esse lixo eletrônico nestes últimos 10 anos e o que a instituição
tem feito para dar um tratamento a esse lixo eletrônico.
2 Quais são os resultados e as perspectivas financeira em relação a
esses resíduos eletrônicos?
3 Quais são os resultados e as perspectivas dos processos internos
em relação a esses resíduos? Como estão sendo desenvolvidos e
melhorados esses processos?
4 Quais são os resultados e as perspectivas do aprendizado e
crescimento (inovação) em relação a esses resíduos eletrônicos?
5 Quais são os resultados e as perspectivas em relação a esses
resíduos eletrônicos sob o ponto de vista dos clientes (sociedade)?
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APÊNDICE B –Tabela 12- Respostas do primeiro objetivo específico, origem e
desfazimento dos resíduos eletrônicos na instituição
Tabela constando as repostas da primeira parte da entrevista relativa ao primeiro
objetivo específico - analisar como é formado o lixo eletrônico, incluindo as
origens e os desfazimentos desse tipo resíduo na instituição pesquisada.
Tabela 12
Respostas do primeiro objetivo específico, origem e desfazimento dos resíduos
eletrônicos na instituição
Gestor

G6

G7

G8

G9

G10

G11

Descreva a evolução dos resíduos eletrônicos e o que aconteceu com esse lixo
eletrônico nestes últimos 10 anos. O que a instituição tem feito para dar um tratamento
para esse lixo eletrônico?
A constante evolução tecnológica ocasiona acúmulo do “lixo eletrônico na UFMG e em
outras instituições e órgãos, resultando em um volume imenso.O DLO/UFMG tem
recolhido os materiais inservíveis nas unidades/órgãos da instituição. Consta grande
quantidade de eletrônicos acumulados devido à demora de leilões e doações.
Os resíduos eletrônicos sem patrimônio são recolhidos pelo DGA, em campanhas
periódicas, de acordo com demandas informadas pelas unidades da UFMG. O DGA
coleta e encaminha esses resíduos, via doação, a empresas licenciadas, que reciclam
esse material, desmontam para revender e assim eles são reutilizados.
A questão dos resíduos eletrônicos é recente. Devido a tudo ser informatizado, não
houve preocupação com esses resíduos no inicio. Isso evolui na UFMG, aparece uma
grande demanda e há preocupação com a destinação junto com o lixo comum. A
UFMG tem um programa de recolhimento do lixo eletrônico nas unidades. O material
não patrimoniado é coletado e é doado para empresas (associações e cooperativas).
Eletrônicos patrimoniados passam por longo processo de desfazimento. A universidade
presta um serviço para a comunidade, que pode trazer um resíduo eletrônico da sua
casa sem custo par a universidade, a empresa vem recolher. Isso é uma ação em prol
da sustentabilidade, ajuda a comunidade a dar um destino adequado para esses
resíduos eletroeletrônicos.
A evolução desse lixo foi bem significativa, era pouca coisa no passado e aumentou
muito nos últimos 10 anos, teve uma explosão de consumo na área de informática. As
novas tecnologias aumentaram muito e teve grande acúmulo desses resíduos. Uma
instituição pública federal só pode fazer o desfazimento de forma legal, dentro lei ou por
leilão ou por doação (no caso de material patrimoniado). Nos últimos 10 anos na Escola
de Veterinária houve somente um processo de desfazimento de resíduos eletrônicos de
informática e aconteceu por doação a uma instituição filantrópica. O objetivo dessa
instituição, como de outras, de maneira geral, é usar em aulas, curso técnicos para a
comunidade, servindo para montar, desmontar, consertar, esse tipo de coisas.
Nos últimos anos a questão dos resíduos eletrônicos evoluiu bastante, apesar de ainda
necessitar de grandes melhorias. Resíduos não patrimoniados são recolhidos pelas
Gerências de Resíduos e pelo DGA e destinados à reciclagem por uma empresa
(atualmente é a Naturalis Minas), de forma a tentar atender à logística reversa,
conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Durante esses 10 anos a substituição de equipamentos eletrônicos é muito constante e
a universidade obteve ganho na melhoria dos serviços com equipamentos adequados.
Em contrapartida, gera resíduos eletrônicos, problemas para alocar esse lixo eletrônico,
até dar um destino adequado para ele. A escola participa do desfazimento geral da
universidade. “Após este processo todos os bens ociosos ou antieconômicos vão a
leilão ou à doação”. Equipamentos patrimoniados passam por processo burocrático
muito grande, que é o leilão ou doação e é gerenciado pelo DLO. Os resíduos
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pequenos não patrimoniados (avulsos, mouses, teclados, placas de circuitos) são
recolhidos por outro departamento, o DGA, que recolhe também os cartuchos da HP
(tinta para impressora).
G13
Com a frequente mudança nas tecnologias dos equipamentos, ligadas à área de
informática e telefonia celular, a universidade gera muitos bens inservíveis. Para o
adequado tratamento e desfazimento desses bens, os patrimoniados ou não, a UFMG
utiliza processos de leilão ou doação, na forma da lei. Já em relação aos celulares e
suas baterias, a universidade, por meio do Departamento de Gestão Ambiental, tem um
programa próprio para recolhimento e destinação.
Fonte: elaborada pelo autor.

