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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, os segmentos de equipamentos eletrônicos criaram uma revolução 

mundial. Produtos elétricos e eletrônicos tornaram-se onipresentes na vida cotidiana das 

grandes e pequenas cidades. Além nas áreas de cultura e lazer, esses aparelhos também estão 

ganharam importância nos ambientes de trabalhos, em áreas como medicina, educação, saúde, 

comunicação, segurança, proteção ambiental e indústria. Porém, essa revolução tecnológica 

dos últimos anos, ao produzir equipamentos eletrônicos em larga escala, aumenta a geração de 

resíduos derivados desses produtos.  

O excesso de consumo desses equipamentos e as constantes evoluções dos modelos 

geram um acumulo de resíduos colossais e, muitas vezes, imensuráveis. Em relação ao 

destino final desses materiais, os resíduos eletrônicos, ou também conhecidos por “lixo 

eletrônico”, poderão, em um espeço de poucos anos, resultar em grandes consequências para 

o meio ambiente, caso não sejam tomadas as medidas necessárias (ANDRADE; FONSECA; 

MATTOS, 2010).   

Segundo Silva (2013), as destinações incorretas dos resíduos eletrônicos podem, num 

período curto de tempo, agravar os problemas ambientais e potencializando situações 

desastrosas para a sociedade. Está incluída nessas situações desastrosas a poluição dos rios, 

lençóis freáticos e do meio ambiente e, também, problemas relacionados a males que esses 

componentes podem trazer à saúde da comunidade local. 

Grande parte das Micro e Pequenas Empresas ainda não possuem uma política de 

tratamento do lixo eletrônico bem definido (ANDRADE; FONSECA; MATTOS, 2010), mais  
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do que isso, ainda existe uma carência na promoção de sinergia entre o poder público, o setor 

privado e a sociedade para encontrar soluções efetivas para o reaproveitamento e reciclagem 

do lixo eletrônico (FILHO; ANTONELLI, 2009). Os subprodutos gerados na fabricação dos 

equipamentos eletrônicos poderiam ser novamente incorporados ao clico produtivo, 

diminuindo custos econômicos, sociais e ambientais, além de tempo de produção. As 

reciclagens térmicas ou materiais destes aparelhos já ofereceriam significativa contribuição, 

por diminuir a necessidade de matérias virgens e danos decorrentes deste processo, pois 

existem, por exemplo, muitos componentes de computadores e televisores que podem ser 

devolvidos à cadeia produtiva.  

A palavra „resíduo‟ pode ser definida, segundo Luft (2002), como aquilo que resta de 

qualquer substância. Sendo assim, existe um tipo específico de resíduo sólido que merece 

atenção especial pela sua característica de periculosidade ao meio ambiente, que são 

denominados Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), também conhecidos 

como Resíduos Eletroeletrônicos (REEs), Resíduos Tecnológicos, E-Lixo ou, simplesmente, 

Lixo Eletrônico (NATUME; SANT‟ANNA, 2011).  

Em 2010, foi sancionada, no Brasil, a lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, alterando, assim, a lei nº 9.605 de 1998. O principal objetivo da PNRS é de 

oferecer orientações e diretrizes para a correta destinação dos resíduos no país. Existem três 

princípios que norteiam essa legislação: poluidor-pagador e protetor-recebedor; visão 

sistêmica na gestão de resíduos e; reconhecimento do resíduo reciclável como um bem 

econômico e de valor social. Entre os principais aspectos abordados pela lei, ressalta-se: (1) o 

compromisso dos fabricantes na análise do ciclo de vida do produto durante todas as fases de 

produção, consumo e descarte; (2) a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; (3) a aplicação da logística reversa; (4) a 

cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e demais 

segmentos da sociedade civil para o cumprimento desta lei, por meio de regulamentações e 

com transparência (BRASIL, 2010).  

Os produtos eletrônicos estão inseridos no inciso VI do artigo 33 da PNRS, o qual 

dispõe ainda que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos 

são obrigados a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana (BRASIL, 2010a). Desse modo, a 

inclusão da lei da Política Nacional de Resíduos Eletrônicos dá inicio a um processo sobre os 

diversos stakeholds organizacionais envolvidos na produção, na venda, no consumo e no 



 

descarte e gerenciamento dos resíduos. Organizações são fundamentais nesse processo, pois 

elas representam grande parcela de volume de compra de equipamentos eletroeletrônicos e, 

por consequência, se tornam importantes gerados de REEE (SANTOS; NASCIMENTOS; 

NEUTZLING, 2014). 

Assim, tem se intensificado pesquisas de como realizar um aproveitamento adequado 

desses tipos de resíduos vem ganhando espaço no meio acadêmico e governamental. Porém, 

no Brasil, ainda não existe uma cultura de reciclagem de resíduos na maioria das Empresas 

(GOMES; CARDOSO; et al, 2014), além disso, a própria legislação 12.305 não deixa claro 

os mecanismos que serão utilizados para gerenciar os resíduos sólidos gerados pela sociedade.  

No Brasil, ainda percebe-se uma carência no que diz respeito a uma cultura de gestão de 

resíduos por parte das Micro e Pequenas Empresas. Sendo assim, para ajudar a diminuir essa 

lacuna, este trabalho é pautado pela seguinte questão de pesquisa: Qual é a prática de gestão 

de resíduos eletrônicos utilizados por uma Micro e Pequena Empresa? 

Com isso, o objetivo deste artigo é verificar como ocorre a prática de gestão de 

resíduos eletrônicos sobre a visão de numa Micro e Pequena Empresa.  Trata-se de um estudo 

de caso de cunho descritivo, com uma abordagem qualitativa e entrevista semiestruturada com 

o Gestor da empresa. Logo abaixo, no item 2, será apresentado o método de pesquisa que deu 

suporte para a pesquisa. Em seguida, o objetivo da pesquisa será analisado por meio dos 

dados coletados. Por fim, apresentam-se as considerações finais do trabalho. 

 

2.  MÉTODOS 

Adotou-se para este estudo, um plano de pesquisa de caráter descritivo, pois essa 

tipologia visa observar, registar, analisar e correlacionar fatos e fenômenos sem manipulá-los. 

A abordagem do problema se deu pela análise qualitativa, pelo fato dessa abordagem se 

preocupar em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano, fornecendo analise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes e tendências (MARCONI; LAKATOS, 2004). Como delineamento de pesquisa, 

optou-se pelo estudo de caso único, pois, além dele se identificar mais com a análise  

 

qualitativa, o estudo de caso se diferencia pela delimitação do objeto de estudo, o caso (YIN, 

2001).  

Com isso, foi feita entrevista in loco como o proprietário da empresa Eletrônica 

Casali, localizada no município de Cruz Alta – RS. Essa empresa é constituída por cinco 

funcionários, com uma estrutura organizacional tradicional, e tomada de decisão centralizada 



 

em uma única pessoa, o dono da Empresa. É uma empresa familiar, e está mais de 15 anos 

prestando serviços de manutenção e concertos para materiais eletroeletrônicos.       

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise ocorreu por meio de uma entrevista semiestruturada in loco com o 

proprietário de Eletrônica Casali, localizada no município de Cruz Alta e, como já citado, tem 

por finalidade ofertar serviços de concerto e manutenção para materiais elétricos e eletrônicos. 

De acordo com o entrevistado, os resíduos que a empresa gera possui um tratamento 

adequado a partir, apenas, de 2010, com o surgimento da lei 12.305, quando começou a ser 

feita uma fiscalização sobre as empresas produtoras de resíduos. Isso comprova o que diz no 

art. 5º da PNRS, que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos são responsáveis ciclo de vida do produto (BRASIL, 2010). Porém, conforme o 

gestor, antes desse período, não havia uma destinação correta dos seus produtos de descartes, 

pois ainda era pouco valorizada ou, até mesmo, conhecida a questão referente à poluição 

gerada por esses resíduos.   

A empresa analisada está adotando uma estratégia inovadora para o gerenciamento e 

descarte desses resíduos que ela produz. O gestor da empresa teve como iniciativa 

implementar uma outra empresa, que tem por objetivo fazer a reciclagem de, praticamente, 

100% dos resíduos eletrônicos gerados na organização prestadora de serviços. A ideia surgiu 

pela carência de pontos de entrega onde diversos tipos de resíduos são levados para serem 

reciclados, os chamados “ecopontos”, que geralmente são encontrados apenas nas grande  

cidades. Quando não há esse local, os resíduos são enviados para o lixo comum, também 

conhecido como aterros sanitários.  

 No inicio, a empresa armazenava esses resíduos em um galpão, onde era guardada 

uma grande quantidade de produtos descartados. Como já havia um espaço físico adequado, o  

proprietário deu inicio à reciclagem desses materiais, por meio de uma recicladora, com 

objetivo de reciclar e devolver os resíduos eletrônicos para o mercado. Nessa empresa de 

reciclagem, é feita a triagem dos materiais, pegando os resíduos e desmontando-os. Os 

principais materiais reutilizados são os plásticos, vidros e placa eletrônica. Cada um desses 

materiais é revendido para empresas de áreas diferentes.  

Por fim, o entrevistado afirma que não há ainda, no munícipio, uma política de 

reciclagem de resíduos sólidos, entre eles os eletroeletrônicos. Hoje, todos os resíduos 

perigosos, como óleos, lâmpadas, pilhas são destinados aos aterros sanitários, que segundo o 



 

gestor, esses locais estão saturados, não suportando mais, tanta demanda de materiais 

descartados. Ele ainda cita que não existem motivos para esses resíduos serem eliminados, se 

ainda existe comercio para eles, podendo ser reciclados e devolvidos à cadeia produtiva.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi de verificar como ocorre a gestão dos resíduos 

eletrônicos numa Micro e Pequena empresa prestadora de serviços de concerto para 

eletroeletrônicos. Para tanto, foi feito uma entrevista semiestruturada com o proprietário da 

empresa, com o proposito de responder ao questionamento da pesquisa.  

Verificou-se que a organização possui uma estratégia inovadora para gerir os seus 

materiais de descartes. Analisando as oportunidades do mercado, e levando em conta a grande 

quantidade de resíduos que são acumulados na empresa, a empresa decidiu fazer a reciclagem 

do seu próprio lixo eletrônico. Ou seja, todo material que não é mais utilizado pela empresa 

de prestação de serviços eletrônicos, vai para outra empresa, coordenado pelo mesmo dono, 

para ser feita a separação, desmontagem e reciclagem de materiais descartados. Esses 

materiais geralmente estão classificados como: pilhas, placas eletrônicas, óleos e lâmpadas 

florescentes.    

Dentre as limitações da pesquisa, convém lembrar que, por se tratar de um estudo de 

caso único, os resultados da pesquisa não podem ser generalizados. Sugere-se, que sejam 

feitas outras pesquisas utilizando-se de uma amostra maior de empresas, podendo utilizar-se 

de pesquisas do tipo Survey, por meio de uma amostra representativa de algum setor 

produtivo.    
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