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RESUMO 

 

Nos últimos anos têm aumentado significativamente a preocupação das 

empresas com a preservação do meio ambiente, em função de uma série de 

exigências como cumprimento da legislação, desenvolvimento sustentável, 

proteção ao mercado interno, clientes e consumidores cada vez mais 

exigentes, o adequado descarte dos resíduos já é uma imposição do mercado. 

 

Em reunião com a diretoria da empresa foi constatado que a empresa 

iniciou suas atividades em uma época em que a preocupação com o meio 

ambiente não tinha a repercussão que existe hoje e devido ao crescimento 

desestruturado da empresa e a falta de preparo dos funcionários, alguns 

aspectos de segurança como procedimento de descartes de resíduos foram 

esquecidos.  

 

A empresa atua no mercado promocional, e o fluxo de trabalho é grande, 

o que acaba gerando uma quantidade elevada de resíduos e por se tratar de 

uma empresa familiar e de pequeno porte, não possui um sistema de gestão 

para o descarte correto de seus insumos.  

 

O grupo foi notificado sobre os encargos financeiros, revertidos em multa 

por conduta irregular no descarte dos insumos do processo de pré-impressão, 

impressão e pós–impressão que a empresa recebeu, aplicada pela Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), dando um prazo para a 

mesma possa regularizar a situação cumprindo as normas e legislações 

existentes.  

 

Em visita notamos a gravidade do problema gerado pelo não 

cumprimento das normas de descartes existentes hoje. 

 

A proposta apresentada pelo grupo foi de se fazer um levantamento de 

todos os insumos descartados em seu parque gráfico, juntamente com sua 

correta destinação e levantamento do custo/beneficio de seu descarte junto a 

empresas especializadas nesse seguimento.  



 

O levantamento dos encargos realizado neste projeto, onde se prova 

que contratar uma empresa especializada para a coleta dos resíduos é 

economicamente muito mais viável do que prosseguir os processos produtivos 

correndo o risco de ser autuado com notificações e/ou multas.  

 

Visando um retorno financeiro com o marketing proporcionado pela 

sustentabilidade empresarial, pois com certeza há diversas empresas 

concorrentes que não priorizam o assunto e prosseguem não adotando o 

conceito de exigência de sua cadeia produtiva com a mesma postura. 

Sustentabilidade Empresarial passou a ser mais que um conceito importante.  

 

Calçado com essas informações, sugerimos a contratação imediata de 

uma empresa autorizada e especializada na coleta dos resíduos, distribuição 

de destinação dos diversos resíduos eminentes dos processos produtivos do 

parque gráfico.  

 

Palavras-chave: Coleta. Descarte. Desperdício de insumos. Órgão Ambiental. 

Resíduos.  

  



ABSTRACT / RESUMEN 

In recent years they have increased significantly the concern of the 

companies with the preservation of the environment, in function of a series of 

requirements as fulfilment of the legislation, sustainable development, more 

demanding protection to the domestic market, customers and consumers each 

time, the adjusted discarding of the residues already is an imposition of the 

market. 

 

In meeting with the direction of the company it was evidenced that the 

company initiated its activities at a time where the concern with the environment 

did not have the repercussion that it today exists and due to the desestruturado 

growth of the company and the lack of preparation of the employees, some 

aspects of security as procedure of discardings of residues had been forgotten. 

 

The company acts in the promocional market, and the work flow is great, 

what it finishes generating high amount of residues and for if dealing with a 

familiar company and of small transport, does not possess a system of 

management for the correct discarding of its insumos. 

 

The group was notified on the financial incubencies, reverted in fine for 

irregular behavior in the discarding of the insumos of the process of daily pay-

impression, impression and after-impression that the company received, applied 

for the Company of Technology of Saneamento Ambiental (CETESB), giving a 

stated period for the same one can regularize the situation fulfilling the existing 

norms and legislações. 

 

In visit we today notice the gravity of the problem generated for not the 

fulfilment of the norms of existing discardings. 

 

The proposal presented by the group was of if to make a survey of all the 

discarded insumos in its graphical park, together with its correct destination and 

survey of the cost/I benefit of its discarding next to companies specialized in this 

pursuing. 



 

The survey of the incubencies carried through in this project, where if test 

that to contract a company specialized for the collection of the residues is 

economically much more viable of what continuing the productive processes 

running the risk of being litigated with notifications and/or fines. 

 

Aiming at a financial return with the proportionate marketing for the 

enterprise support, therefore with certainty it has diverse competing companies 

that they do not prioritize the subject and they continue not adopting the 

concept of requirement of its productive chain with the same position. 

Enterprise support more started to be than an important concept. 

 

Footwear with these information, we suggest the immediate act of 

contract of an authorized and specialized company in the collection of the 

residues, distribution of destination of the diverse eminent residues of the 

productive processes of the graphical park. 

 

Key-words: Collection. Discarding. Wastefulness of insumos. Ambient agency. 

Residues.  
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