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RESUMO 

 

 
A Contabilidade, como sistema de informações, deve atender aos usuários interessados na 

atuação das empresas sobre o meio ambiente, subsidiando o processo na tomada de decisão. A 
Contabilidade Ambiental pode apresentar uma resposta a fim de atender os gestores quanto à 
necessidade de informações financeiras sobre o meio ambiente e relativas à empresa. O 
gerenciamento do meio ambiente envolvendo a Contabilidade Ambiental pode, entre outros 
aspectos, modificar os sistemas de contabilidade existentes retirando elementos conflitantes, 
planejar implicações financeiras, introduzir o desempenho ambiental nos relatórios externos e 
desenvolver uma nova contabilidade. 

Este trabalho apresenta a aplicação do método GAIA (Gerenciamento de Aspectos e 
Impactos Ambientais) desenvolvido por Lerípio (2001), em um laboratório de análises clínicas. A 
organização, objeto deste estudo, foi o Laboratório Santa Luzia, localizado na grande 
Florianópolis – SC, sendo um setor com atividades potencialmente perigosas. Através de uma 
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, aplica-se o método GAIA para verificar os aspectos 
relacionados à Contabilidade Ambiental da organização e de que forma a contabilidade pode 
assessorar no sistema de gestão ambiental. Os objetivos são conhecer como está o 
desenvolvimento da contabilidade ambiental, verificar os custos ambientais e a relação custo X 
benefício na empresa; proporcionar uma visão geral da Contabilidade Ambiental como fonte de 
gestão; verificar com a utilização do método GAIA a valorização do sistema de gestão ambiental 
e analisar os dados coletados, observando como se comporta o Laboratório, no que se refere à 
gestão dos seus aspectos e impactos ambientais. 
 O Laboratório demonstra um desempenho ambiental ‘adequado’ quanto a sustentabilidade 
do negócio, enquadrando-se na situação ‘amarela’, possuindo uma média percepção. A empresa 
não possui uma área específica dentro do Setor Contábil/Financeiro para tratar dos assuntos 
referentes ao meio ambiente. Seus investimentos são definidos principalmente para atender a 
legislação e seus ganhos financeiros nesta área estão atrelados a redução do desperdício e a 
comercialização de resíduos. A empresa degrada o meio ambiente através dos resíduos gerados 
pelas atividades, produtos e serviços, no entanto, ela não avalia o custo dos impactos ambientais. 
É efetuada a reciclagem do papel, os resíduos infectantes são destinados para uma empresa 
especializada, o custo deste investimento é lançado em uma conta genérica e os benefícios 
gerados ainda não foram objeto de avaliação por parte da empresa, que está voltada ao 
planejamento estratégico tradicional. 
 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade Ambiental; Método GAIA e Laboratório de Análises Clínicas.  
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ABSTRACT 

 

 

The Accounting, as a system of information, should assist the users interested in acting 
the companies on the environment, subsidizing decision process. The environmental accounting 
must present a reply in order to assist the managers about the necessity of financial information 
about the environment and relative to the company. The environment management involving the 
environmental accounting, can, among others aspects, to change the existing systems of 
accounting removing conflicting elements, to plan financial implications, to introduce the 
environmental performance in the external reports and to develop a new accounting.  
 This work presents an application of GAIA method (management of environmental 
aspects and impacts) developed by Lerípio (2001), in a clinic analysis laboratory. The 
organization, object of this study, was Santa Luzia Laboratory, located in the great Florianópolis - 
SC, being a sector with potentially dangerous activities. Through of a qualitative research of the 
type case study, applied GAIA method to verify the environmental accounting aspects of 
organization and how can the accounting assist the environmental management system. The 
objectives are to know the development of the environmental accounting in the company, to 
verify the environmental costs and the relation between cost X benefit in the company, to provide 
one general idea of the environmental accounting as a management source, to verify with the 
utilization of GAIA method the value of the environmental management system and to analyze 
the collected data, observing the Laboratory behavior, about the management of its aspects and 
environmental impacts.  

The Laboratory demonstrated an ‘adequated’ environmental performance about the 
sustainability of the business, situated in the " yellow line", what means a medium perception. 
The company does not have a specific area in the Accountancy/Financial Sector to deal with 
environment subjects. Its investments are defined mainly to take care of legislation and its 
financial profits in this area are attaching reduction of the waste and commercialization of 
residues. The company degrades the environment across of the residues generated for the 
activities, products and services, however, it’s not evaluated the cost of the environment impacts. 
Is done the paper recycling, the infectious residues are destined for a specialized company, the 
cost of this investment is launch in a generic account and the generated benefits it is not the 
object of evaluation by the company, because the company is turned on to the traditional strategic 
planning.  
 
 
 
Key words: Environmental Accounting; GAIA method and Clinic Analysis Laboratory. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 Considerações Iniciais 

 

 A Contabilidade é uma ciência que vem aprimorando-se ao longo dos anos através de 

princípios, convenções, postulados, novos conceitos, tendências e práticas contábeis. Com todos 

esses avanços, surge a idéia de que a empresa não deve só elaborar Demonstrações Contábeis que 

evidenciam o quanto está sendo recebido e gasto durante determinado período visando apenas a 

otimização e a maximização dos lucros, mas sim assumir compromissos de natureza econômica e 

social. 

O Balanço Social por sua vez, consiste em um instrumento de informação da empresa 

para a sociedade, onde é possível demonstrar os aspectos sociais e humanos, respeitando os 

direitos de seus colaboradores e, capaz ainda, de fazer com que estes desenvolvam todo o 

processo operacional sem agredir o meio ambiente.  

 Abordando, individualmente, a questão ambiental pode-se dizer que, nesse momento a 

Contabilidade, entendida como sistema de informações, deve buscar responder ao novo desafio, 

organizar-se para satisfazer aos usuários interessados na atuação das empresas sobre o meio 

ambiente, tendo em vista o dever de subsidiar o processo na tomada de decisão. Pode-se utilizar 

os instrumentos que já possui, adequando-os a essa nova necessidade, partindo-se do pressuposto 

que as empresas, voluntariamente ou não, agem sobre o meio ambiente, levando-se em conta as 

obrigações legais que lhe são impostas. O cumprimento dessas obrigações é condicionante básica 

para que os órgãos públicos competentes permitam sua continuidade. 
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1.2 Tema e Problema 
 

O tema contabilidade ambiental1 tem sido tratado recentemente em algumas obras da 

área contábil, encontrando-se poucos autores que abordam o assunto. Vale ressaltar que sua 

história e desenvolvimento no Brasil iniciam-se, na década de 90, com a RIO/92, e já 

anteriormente, com o agravamento dos problemas ambientais, quando os gestores começaram a 

solicitar da contabilidade informações que os auxiliem a resolver os problemas de gestão 

relativos ao meio ambiente e a partir daí os contadores, institutos de pesquisa, organismos 

profissionais e órgãos do governo iniciam o estudo, tentando conseguir uma resposta que 

satisfaça os gestores. Essa visão é apresentada na Figura 1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1: POR QUE CONTABILIZAR O MEIO AMBIENTE? 
Fonte: PFITSCHER, et. al. A Contabilidade Ambiental como forma de gestão. Florianópolis.UFSC, 2002. 
  

                                                 
1 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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Nesta perspectiva, a fim de adquirir maiores conhecimentos, bem como proporcionar 

melhor aprendizado a todos aqueles que atuam nesta área de interesse, realiza-se este trabalho 

com o tema: 

 
O  método GAIA (Gerenciamento dos Aspectos e Impactos Ambientais) na perspectiva contábil: 

gestão ambiental. 

 
 A problemática reside na dificuldade em determinar uma melhor forma de gerenciar as 

empresas com a Contabilidade Ambiental2. Nesta perspectiva, opta-se por realizar este trabalho 

de conclusão de curso, que objetiva desenvolver uma fundamentação teórica sobre a 

Contabilidade Ambiental; bem como pelo Método GAIA, a fim de mostrar uma nova forma de 

gerenciamento para as empresas. Como segunda parte, faz-se um estudo de caso dos aspectos 

relacionados à contabilidade ambiental de um laboratório de análises clínicas, na região da 

grande Florianópolis, para verificar o gerenciamento dos aspectos ambientais com a utilização do 

Método GAIA em tal empresa. 

 Com base nestas considerações, pretende-se responder à seguinte questão central da 

pesquisa: 

 
Quais as contribuições do método GAIA (Gerenciamento dos Aspectos e Impactos Ambientais) 

para indicar critérios para a gestão ambiental num Laboratório de Análises Clínicas? 

 

 

                                                 
2 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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1.3 Justificativa do Trabalho 

 

O meio ambiente é essencial para o sistema de vida no planeta. Desde muito tempo, o 

homem vem degradando a natureza, sem se preocupar se os recursos naturais se tornarão escassos 

num futuro próximo. E foi assim, que as indústrias, principalmente após a Revolução Industrial, 

com o desenvolvimento econômico e tecnológico, utilizam e degradam o meio ambiente, sem se 

preocupar com a poluição. Os recursos naturais, por se tratarem de algo gratuito, são utilizados de 

forma máxima por muitas indústrias, ignorando a possibilidade desses recursos serem ou não 

renováveis e as conseqüências da ausência destes. 

  Para que ocorra um Desenvolvimento Sustentável3 é preciso que as empresas melhorem 

as suas formas de produção e de eliminação dos seus resíduos poluentes. Neste sentido, pode-se 

dizer que a Contabilidade Ambiental acompanha três fases do processo produtivo das empresas, 

possuindo ainda uma quarta fase, conforme mostra a Figura 2: 

 

 
Processo Produtivo         Três fases: 

• Consumo de recursos 

• Processamento 

• Geração de novos recursos na forma de bens e serviços produzidos 

 Análise Ambiental: Quarta fase 
 conseqüência das anteriores

 
FIGURA 2: POR QUE GERIR O MEIO AMBIENTE? 
Fonte: PFITSCHER, et. al. A Contabilidade Ambiental como forma de gestão. Florianópolis. UFSC, 2002.  

 

                                                 
3 Desenvolvimento Sustentável: definido no Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão 
Mundial do Meio Ambiente, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 
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De certa forma, isto quer dizer que todos (empresas, sociedade civil, governo, clientes e 

fornecedores), devem estar engajados da responsabilidade de proteção e prevenção, não trabalhar 

no pós-factum e sim anteriormente ao processo acontecido com possibilidades de melhoria 

contínua. 

 Toda a sociedade, não só as empresas de atividades poluentes, devem conscientizar-se 

para a preservação do meio ambiente, bem como investimentos para a reconstrução do que já foi 

destruído, afim de que os recursos naturais atendam as necessidades no presente e das gerações 

futuras. 

 A área contábil tem que se empenhar para que as informações sobre as empresas, 

satisfaçam da melhor maneira possível as necessidades dos seus usuários e da sociedade em 

geral, quanto ao controle e preservação do meio ambiente. 

 Este trabalho, busca cumprir um papel perante a área contábil, onde o assunto ainda é 

pouco explorado, e perante a sociedade, onde, como já foi afirmado, todos têm o dever de 

incentivar a conscientização sobre a preservação do meio ambiente; e para isso vem analisar as 

informações de um laboratório de analises clínicas, no seu aspecto ambiental, com relação ao 

efetivo gerenciamento destes aspectos no uso do método GAIA numa perspectiva contábil. 

 Vale ressaltar também que o aspecto econômico das atividades de preservação do meio 

ambiente tem sido discutido por vários autores, principalmente a oportunidade das empresas de 

adicionar valor e obter vantagens competitivas por meio da percepção pública. Salienta-se ainda a 

situação de motivar os industriais em matéria de gestão responsável do meio ambiente, como não 

sendo nenhuma preocupação de natureza ideológica (a defesa do planeta, o buraco na camada de 

ozônio, a Amazônia, etc), mas considerações muito concretas de lucro e sobrevivência. São cada 

vez mais numerosos os industriais a descobrir que a alteração irresponsável do meio ambiente 
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custa mais caro que uma gestão responsável do meio ambiente. (BACKER, 1998, p. 10). A 

Figura 3, mostra algumas empresas que trabalham a contabilidade na gestão ambiental. 

 
• A Dow Química, definiu investimentos de US$ 26 milhões em projetos de segurança e 

preservação do meio ambiente para as plantas de Aratu e Camaçari/BA. 

• BRACELPA, está investindo R$ 1 milhão em uma campanha para promover embalagens 

de papel-cartão, onde os principais argumentos são o de reciclável, renovável e 

biodegradável. 

• A DuPont ficou em primeiro lugar em 1998 no ranking das empresas mais admiradas dos 

EUA. 
FIGURA 3: EXEMPLOS DE CORPORAÇÕES QUE GERENCIAM DE FORMA EFETIVA A CONTABILIDADE 
AMBIENTAL 
Fonte: PFITSCHER, et. al. A Contabilidade Ambiental como forma de gestão. Florianópolis.UFSC, 2002.  

 

As empresas que valorizam o meio ambiente tendem a obter sucesso na gestão de seus 

negócios, pela melhor performance que se apresenta principalmente com o marketing.  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as contribuições do método GAIA (Gerenciamento de Aspectos e Impactos 

Ambientais) para a gestão ambiental na perspectiva contábil em um laboratório de análises 

clínicas. 

 

 

 



      8 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) conhecer como está o desenvolvimento da contabilidade ambiental na empresa, com 

base na fundamentação teórica de alguns autores; 

b) verificar os Custos Ambientais e a relação Custo X Benefício na empresa; 

c) proporcionar uma visão geral da Contabilidade Ambiental como fonte de gestão, 

através de uma fundamentação teórica sobre o assunto; 

d) verificar com a utilização do método GAIA a valorização do Sistema de Gestão 

Ambiental; 

e) analisar os dados coletados, observando como se comporta um laboratório de análises 

clínicas da região da grande Florianópolis, no que se refere à gestão dos seus aspectos 

e impactos ambientais. 

 

1.5 Metodologia da Pesquisa 

  

A metodologia utilizada para realização deste trabalho consiste num conjunto sistemático 

de métodos e técnicas empregados para pesquisa e este tópico tem por objetivo apresentar a 

metodologia que se emprega e que serve como linha mestra a ser seguida. 

Segundo CERVO e BERVIAN (1983, p. 50), “a pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou 

problema e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou solução”, no entanto , esta 

pesquisa é estritamente cautelosa no que se refere a conclusões, já que se trata de uma pesquisa 

exploratória. 

Quanto à natureza da pesquisa, o presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, 

que segundo GIL (1988, p. 58), “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 
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exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento”, afirma ainda, que a maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 

exploratórias.  

Com relação aos objetivos, enquadra-se na categoria exploratória, que segundo CERVO e 

BERVIAN (1983, p. 56), “não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a 

definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado assunto de estudo”, afirmam 

ainda, que este tipo de estudo tem por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma 

nova percepção do mesmo e descobrir novas idéias. Assim, a pesquisa exploratória é quase sempre 

feita como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que atuam na área, consultas à 

internet, dentre outros.  

Desta forma, este trabalho usa como técnica de pesquisa o embasamento teórico, 

utilizando formulários de entrevistas e demais documentos para comprovação do estudo. Assim, 

o trabalho apresenta três fases: a primeira fase trata-se da fundamentação teórica sobre a 

Contabilidade Ambiental, a segunda fase trata-se da formulação de critérios a serem utilizados 

com o auxílio do método GAIA e a terceira fase trata-se do estudo exploratório dos dados 

coletados; com verificação in loco em um laboratório de análises clínicas. As informações são 

obtidas no laboratório clínico, através de formulários de entrevistas semi-estruturados e 

formulário de respostas dos critérios do método GAIA, onde se levanta os dados das empresas 

usando técnicas padronizadas para coleta das informações. 

A abordagem é quantitativa e qualitativa. Qualitativa no intuito de capturar e investigar 

alguns dos mais impactantes processos de análise do laboratório. TRIVIÑOS (1987, p. 111) 

sustenta que “a análise qualitativa pode ter apoio quantitativo, mas geralmente se omite a análise 

estatística ou o seu emprego não é sofisticado”. Os instrumentos que usam na coleta de dados 

podem ser os mesmos, tanto para a pesquisa quantitativa quanto para a qualitativa.  
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O estudo utiliza também elementos de abordagem quantitativa, para definir indicadores de 

análise, porém sem perder o caráter qualitativo quando transformados em dados quantificáveis. 

Neste sentido, cabe salientar que a pesquisa quantitativa ressalta os valores apresentados e a 

pesquisa qualitativa, trabalha-se no habitat natural, com adaptação e mudança das tendências de 

mercado. Neste sentido, acredita-se que o trabalho tem maior fidedignidade dos dados. 

Também, torna-se interessante a verificação in loco para obtenção de dados fiéis 

descrevendo o cenário das situações. Trabalha-se na utilização do Método GAIA, desenvolvido 

no Capítulo 3. Os instrumentos de coleta de dados adotados neste estudo são os critérios ditados 

pelo Método GAIA, desenvolvido por LERIPIO (2001), composto de questionários e entrevistas 

respondidos pela população delimitada, seguindo o modelo estabelecido. 

O universo dos elementos deste estudo, compreende um laboratório de análises clínicas, 

da região da grande Florianópolis, que se utiliza de materiais potencialmente poluidores. Ainda 

vale ressaltar que devido a complexidade do assunto, torna-se interessante a limitação do estudo. 

 

1.6 Limitações da Pesquisa 

 

 No processo de melhoria continua do conhecimento não se quer limitar o assunto com 

esta pesquisa, uma vez que vários são os aspectos a serem considerados, tais como: ser pouco 

pesquisado, ter uma amplitude grande, ser de certa forma complexo e com muitas inovações que 

admitem recomendações futuras. 

Assim sendo, não se tem qualquer pretensão de esgotar o estudo, seja pelos limites deste 

trabalho, pela sua complexidade, e até mesmo pela constante emergência de novas agressões ao 

meio ambiente. Vale ressaltar ainda que a limitação prende-se também ao fato de adaptabilidade 

do método GAIA em um único Laboratório de Análises Clínicas, sediado nesta Cidade e Estado. 
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Também com base no referencial teórico ainda pouco conhecido, como ainda nos recursos 

metodológicos da aplicação deste método. Tais informações podem entretanto servir de base para 

outros estudos, limitando-se ora a este caso. 
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CAPÍTULO 2 A CONTABILIDADE INSERIDA NO CONTEXTO DE MEIO 
AMBIENTE 
 

 

As empresas, nas últimas décadas, têm assistido a amplas transformações no ambiente em 

que operam. O conceito de desenvolvimento sustentável4 amplia a essência de atuação das 

empresas, passando a envolver preocupações de caráter social e ambiental. 

Este capítulo apresenta, o conceito de meio ambiente, a questão ambiental na industria 

brasileira, uma abordagem sobre os custos ambientais e sistemas de gestão ambiental. Por último 

são apresentados alguns aspectos referentes à legislação ambiental no Brasil. 

 

2.1 Conceituação de Meio Ambiente 

 

O conceito de meio ambiente é amplo e abrange vários aspectos, entre eles, os aspectos 

físicos, químicos, biológicos, econômicos, sociológicos, antropológicos, tecnológicos, éticos, 

filosóficos e jurídicos. Pode-se descrever que tudo gira em torno do meio ambiente. Neste 

sentido, para tratar-se de contabilidade ambiental, primeiramente é preciso entender-se a questão 

do meio ambiente. 

O meio ambiente é formado pelos seres vivos (fatores bióticos), que são os animais e 

plantas; pelos fatores do meio físico (fatores abióticos), representados pela luz, temperatura, 

pressão, umidade, vento e salinidade. Daí, o conceito de ecossistema, que segundo a mesma 

autora, pode ser conceituado como “o conjunto dos fatores bióticos e abióticos” (CAVICHIOLI 

et.al., 1990, p. 127-128). 

                                                 
4 Desenvolvimento Sustentável: definido no Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão 
Mundial do Meio Ambiente, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades 
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No entanto, procurando-se atentar para a área de competência e interesse das empresas, 

pode-se dar um conceito de meio ambiente. Segundo BACKER (1998, p. 35), “o meio ambiente é 

o ecossistema planetário que toda a atividade humana tanto pode degradar como melhorar.” 

A degradação ambiental, por sua vez, segundo este mesmo autor, possui quatro grandes 

categorias de poluidores: 

• A indústria, que produz resíduos sólidos, efluentes líquidos, gases de 
emanação, acidentes que em muitos casos deterioram duradouramente os 
locais. 

• Os serviços, que produzem resíduos sólidos (meios de transporte, 
computadores, meios de comunicação), efluentes líquidos (turismo de 
Verão) e gases de emanação (grandes auto-estradas). 

• A distribuição, que produz resíduos sólidos (as embalagens e os objetos 
usados), acidentes (incêndios em depósitos com emanação tóxica), efluentes 
líquidos (limpeza) e fumos (incineração). 

• Os lares, que produzem resíduos, efluentes líquidos, fumos e montanhas de 
produtos consumidos. (BACKER, 1998, p. 35) 

 

O autor de certa forma, descreve que vários segmentos produzem impactos negativos ao 

meio ambiente, como se formasse uma cadeia de degradação. No entanto, admite a idéia do início 

ser nas industrias. Um exemplo melhor deste status quo, pode ser verificado com a Figura 4: 

 

FIGURA 4: CADEIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 
Fonte: BACKER, Paul de. O Management Verde. Lisboa. Piaget, 1998, p. 35. (Adaptação da autora) 
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Nesta perspectiva, o processo inicia-se na industria; que gera serviços, distribuindo aos 

lares. Este conjunto provoca a degradação do meio ambiente. Sabe-se entretanto, que a 

administração destas empresas, vem acompanhada de gestores, seres humanos que podem se 

conscientizar desta preocupação. 

 

O conceito de meio ambiente vem repor algumas preocupações centrais que 
devem nortear a conduta humana: a de que o ser humano pertence ao todo 
maior, que é complexo articulado e interdependente; a de que a natureza é finita 
e pode ser degradada pela utilização desperdiçada de seus recursos naturais; a de 
que o ser humano não domina a natureza, mas tem de buscar caminhos para uma 
convivência pacífica entre ela e sua produção; a de que a solidão humana se dá 
também pelo fato da humanidade se considerar um ser destacado do seu meio, 
esquecendo-se dos seus companheiros minerais, vegetais e animais, que lhe dão 
substrato para a própria existência; a de que a luta pela convivência harmônica 
com o meio ambiente não é somente responsabilidade de alguns grupos ,mas 
missão política, ética e jurídica de todos os cidadãos que têm consciência da 
destruição que o homem está realizando em nome da produtividade e do 
“progresso” (AGUIAR, 1998, p. 23). 

 

O processo produtivo das empresas e a forma como as pessoas estão organizadas na 

sociedade de consumo, apresentam efeitos destrutivos ao planeta, avançando para a  questão da 

própria sobrevivência do planeta e da espécie humana, o que leva a necessidade do homem não 

ser mais um cidadão que domina a natureza para criar seu mundo, mas um ser da natureza que 

cria o seu mundo convivendo com ela.  

Nesta variedade de aspectos a serem considerados, surge a necessidade de verificar, 

registrar, organizar, escriturar e controlar itens que possam agregar valores, unindo a valorização 

do meio ambiente com o crescimento natural das empresas. Assim, passa a existir a 

Contabilidade no seu aspecto ambiental, onde é preciso entender a questão do meio ambiente 

também de uma forma econômica, melhor direcionada no item 2.2. 
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2.2 O Desenvolvimento da Contabilidade Ambiental nas Empresas 

 

A Contabilidade, segundo FERREIRA (1995, p. 18), “é um meio de informação das 

transações e eventos econômicos”. Assim, o ambiente em que estes eventos estão ocorrendo está 

recebendo interferências de variáveis, que há tempos atrás a contabilidade não tinha como objeto 

de seu estudo, como é o caso da questão ambiental. Neste sentido, a Contabilidade não pode ficar 

a margem de discussões sobre problemas ecológicos. 

A abordagem social da Contabilidade obriga-a a participar ativamente na 
pesquisa sobre como informar os eventos realizados pelas organizações que 
podem impactar o meio ambiente e, concomitantemente, cuidar da mensuração 
desses eventos (FERREIRA, 1995, p. 18). 

 

A questão ambiental torna-se uma questão de cidadania, pois a pratica política e social do 

ser humano no sentido de sua sobrevivência dentro do ecossistema planetário, dele depende e por 

meio dele interage. Assim, a contabilidade, tentando cumprir o seu papel perante a sociedade, 

também começa a estudar a contabilidade ambiental.  

não se trata de uma contabilidade em separado e, sim, de um conjunto de 
procedimentos e métodos apropriados para reconhecer os impactos ambientais 
(positivos ou negativos) que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que 
ajudem ao gestor responsável pelo meio ambiente a tomar decisões que venham 
a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável (FERREIRA, 
2002, p. 185). 

 

A Contabilidade Ambiental5 pode assumir uma diversidade de significados e usos, dentre 

eles: compor a Contabilidade Empresarial (ou Financeira), cuidando da atuação e desempenho 

ambiental das empresas; ou compor a Contabilidade Gerencial que, por sua vez, apóia a tomada 
                                                 
5 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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de decisões internas da entidade, considerando os aspectos ambientais. A Contabilidade 

Ambiental desempenha ainda, o papel de subsidiar a Contabilidade Nacional, mais exatamente no 

que se refere à integração do meio ambiente no PIB (Produto Interno Bruto), por intermédio das 

contas ambientais. 

Constatada a crescente degradação ambiental, espontaneamente e pela pressão dos 

diversos segmentos que as cercam (sociedade civil, governo, clientes e fornecedores), as 

empresas estão percebendo a necessidade de incorporar aos objetivos da obtenção de lucros a 

responsabilidade social, visto que a continuidade de suas atividades depende de sua aceitação 

pela comunidade como um todo e a referida responsabilidade social abrange o bem estar da 

população na sua integridade (MARTINS e RIBEIRO, 1995, p. 2). 

O reconhecimento da responsabilidade social para com o meio ambiente está sendo a 

tarefa mais difícil e demorada para ser assumida por muitas empresas. Esta resistência deve-se, 

entre outros fatores, aos altos custos; a aplicação e rigor existente na legislação ambiental; aos 

movimentos populares não serem fortes e coesos o bastante para unir e conscientizar a sociedade; 

e ao fato de uma parte dos consumidores, ainda não associar a atuação e o comportamento da 

empresa ao consumo de seus produtos. 

Diante da realidade incontestável de ter que aplicar recursos na área ambiental, muitas 

empresas decidem utilizar tais investimentos como elementos de marketing, demonstrando sua 

preocupação com o meio ambiente, projetando sua imagem e a de seus produtos junto à 

sociedade, essencialmente a seus clientes e acionistas efetivos ou potenciais. Essa política de 

marketing torna-se um fator competitivo entre as empresas concorrentes (MARTINS e RIBEIRO, 

1995, p. 3).  

A padronização de normas internacionais de qualidade; através de certificado emitido 

para empresas que estão operando dentro dos padrões de qualidade determinados pela ISO 
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14.000, após auditoria do processo operacional, que no Brasil é realizado por empresa autorizada 

pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que é a instituição brasileira que está 

regulamentando as normas internacionais aprovadas pelo comitê International Organization for 

Standardization – ISO; que vem contribuir decididamente para a redução dos níveis de poluição 

gerados pela atividade econômica como um todo.  

Toda esta estrutura para obtenção de melhor competitividade no mercado, no sentido de 

valorizar o meio ambiente gera custo, melhor explicado no item 2.3. 

 

2.3 Custos Ambientais 

 

O controle e o acompanhamento dos custos ambientais da empresa, pode implicar em 

redução de custos, assim, aumentando resultados e diminuindo ou eliminando perdas, na 

proporção em que avanços são praticados na correção de falhas na utilização dos recursos 

ambientais.  

Os gastos que representam consumo de recursos durante determinado período 
podem ser denominados despesas ou custos ambientais. As despesas 
representam o consumo de recursos havido, normalmente na área administrativa, 
ou seja, que não mantêm relação direta com a produção propriamente dita, e os 
custos ambientais, representam todos os consumos de recursos diretamente 
associados com a produção. Assim, podem ser, itens agregados ao processo 
produtivo; representados pelo consumo de ativos ambientais de natureza 
permanente (depreciação das máquinas e equipamentos ambientais); e mão-de-
obra própria ou de terceiros utilizada em atividades relacionadas ao controle, 
preservação e proteção ambientais (RIBEIRO e ROCHA, 2002, p. 2). 

 

Todo o processo de gestão dos custos ambientais merece uma atenção especial, pois se 

bem administrados levam a empresa a um melhoramento contínuo e a uma gestão estratégica 

favorável. Assim: 
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os custos ambientais são gastos realizados pela empresa para reduzir ou eliminar 
os efeitos negativos do seu sistema operacional sobre o meio ecológico. Os 
investimentos nesta área têm ganho ênfase expressiva, necessitando, portanto, de 
serem incluídos nas estratégias da gestão econômica das empresas. (RIBEIRO e 
ROCHA, 2002, p. 1) 

 

Um bom Sistema de Gestão Ambiental requer um monitoramento continuo, desta 

maneira: 

o custo do impacto ambiental é uma das variáveis que deve ser considerada na 
gestão do meio ambiente, mas não a única. Deveria ser medida pelos resultados 
que pode proporcionar a empresa como ao meio ambiente. Esses recursos 
decorreriam das ações voltadas para a recuperação do meio ambiente degradado, 
para a prevenção de novas degradações, para a reciclagem de materiais 
utilizados e para o monitoramento dos níveis de poluição ocorridos 
(FERREIRA, 2002, p. 186). 

 

Os custos ambientais devem ser conhecidos, de forma a se permitir o seu adequado 

gerenciamento, devendo, pois, serem identificados, valorados e acumulados de acordo com as 

necessidades de informações, quer seja por produto, processo, ciclo de vida, controláveis, não 

controláveis, fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Estas são formas de tratamento dos custos que 

subsidiam o processo de controle e acompanhamento do comportamento destes, indicando 

medidas corretivas, sinais de prejuízos ou novas oportunidades passíveis de serem exploradas 

pelas empresas. 

Vale ressaltar ainda, que se necessita de um acompanhamento maior nas empresas, 

utilizando-se de todos os seus setores, num processo de sistema de gestão, melhor desenvolvido 

no item 2.4. 
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2.4 A valorização do Sistema de Gestão Ambiental 

 

A contabilidade ambiental6 é um instrumento útil para a melhor gestão do meio ambiente 

e não é um sistema de informação apenas comprometido com a tomada de decisões, mas um 

sistema de informações comprometido com a continuidade, desenvolvimento e crescimento da 

empresa, já que a existência da entidade está ligada à sua capacidade de gerar benefícios futuros. 

O sistema de gerenciamento ambiental, se compõe de um conjunto de diretrizes 
básicas que objetivam definir os meios mais adequados para a execução das 
operações da empresa com o mínimo de impacto ambiental. A diretriz básica 
dos modelos de gerenciamento ambiental é a ISO 14.000 e suas subséries, a qual 
foi desenvolvida a partir de parâmetros já definidos na BS 7750, utilizada na 
Europa (RIBEIRO, 2002, p. 15). 

 
Segundo FERREIRA (2002, p. 185), “o fato de uma empresa poluir não é 

necessariamente suficiente para ela decidir cuidar do meio ambiente”. Neste sentido, uma 

empresa pode decidir cuidar do meio ambiente, porque, entre outras razões, existe restrição legal 

a poluição que ela está causando e se essa poluição está causando prejuízos a terceiros, se há 

restrições no mercado com relação aos seus produtos que poluem o meio ambiente. 

Assim, através dos seus processos, serviços e atividades, pode-se observar que do ponto 

de vista ambiental, a empresa ao produzir seus produtos acaba, na maioria das vezes, causando 

danos ao meio ambiente, cujos custos podem vir a ser cobrados a qualquer momento. O processo 

produtivo sob o ponto de vista da gestão ambiental, pode ser observado através da Figura 5: 

                                                 
6 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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            Fase 1 Fase 2 Fase 3                 Fase 4

Recursos
         consumidos          

Matéria-
prima

Processamento Bens e serviços
gerados Receitas

Impacto ambiental poluidor
(degradação ambiental)

•ar
•água
•solo

•outros

Custos do impacto
Multas
Indenizações a terceiros
Tratamento de doenças
Produção menor
Restrições de mercado
Impostos “verdes”
Mortes
Outros

   FIGURA 5 : O PROCESSO PRODUTIVO SOB O PONTO DE VISTA DA GESTÃO AMBIENTAL. 
Fonte: FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto Alegre. Bookman, 2002, 
p. 187 

 

Os produtos que a empresa fabrica, geram uma receita, que é prevista para cobrir os 

custos de produção e não os custos com o meio ambiente. Os custos ambientais estariam “a 

descoberto”.  

Então, a gestão do meio ambiente tem o papel de reduzir esses custos, tentando elimina-

los, ou seja, trabalhando no ex-ante e não no pos factum. O objeto dessa gestão são os problemas 

ambientais causados por outras áreas da empresa. No entanto, para a empresa ter gestão 

ambiental ela precisa determinar um sistema de gestão ambiental. 

O processo de gestão ambiental se dá através de ações, que possam trazer algum 
benefício para a entidade. Esses benefícios poderão ser percebidos pela 
sociedade, de modo geral, e pela empresa, de modo especifico. Na empresa, os 
efeitos dessa gestão se materializam por meio da economia nos custos de 
degradação que deixam de ocorrer (FERREIRA, 2002. p. 193). 
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As decisões tomadas devem ser avaliadas nos seus aspectos, operacionais, econômicos, 

financeiros e obviamente, ambientais e espera-se que, os resultados dessas avaliações possam ser 

positivos. Ainda esta autora, compreende como objetivos do gestor: 

 

a) tentar recuperar o ambiente degradado, de modo a colocá-lo nas mesmas 
condições em que se encontrava antes da degradação, ou o mais próximo disso; 
b) procurar evitar que novas degradações venham a ocorrer; 
c) permitir que existam condições para a reutilização de material ou da sucata 
gerada nas demais atividade; e, 
d) monitorar todas as ações da empresa que envolva alterações ambientais, de 
modo a tê-las sob controle e evitar expor o meio ambiente a riscos 
desnecessários. (FERREIRA, 2002. p. 195). 

 

De certa forma, a autora coloca a disposição a necessidade de uma melhoria contínua em 

todo o processo de gestão das empresas e enfatiza palavras chaves, tais como: recuperar  

ambiente degradado, evitar novas degradações, reutilização de resíduos, monitorando todas as 

ações da empresa; mostrando desta forma, um sistema de gestão com qualidade. 

A implantação de um sistema de gestão econômica, requer o estudo da relação 
existente entre a empresa e o meio ecológico. É sabido que todas as atividades 
econômicas geram impactos ao meio ambiente, porém, com diferenciados graus. 
Uma vez identificado o tipo de impacto, necessário se faz dimensioná-lo. Com 
estas duas informações: tipo e dimensão do impacto, é possível iniciar a busca 
para identificar o meio para combater tal impacto. O resultado da busca deve ser 
compatível com o alvo a ser tratado, com o porte e localização geográfica da 
empresa, bem como, com as políticas e estratégias definidas pela mesma. Essas 
são algumas das condições para a implementação de um sistema de 
gerenciamento ambiental, cujas atividades devem ser identificadas e custeadas, 
preferencialmente, de forma associada aos centros de responsabilidades, aos 
processos, aos produtos, ao ciclo de vida dos produtos (RIBEIRO e ROCHA, 
2002, p.15). 

 
 Uma idéia ainda de interesse é a de conhecer a legislação ambiental relatada no item a 

seguir. 
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2.5 Legislação Ambiental 

 

A legislação ambiental brasileira advém de varias fontes. De modo geral, pode-se afirmar 

que o documento jurídico mais consistente em definir objetivos para uma ação ambiental é a Lei 

nº 6.938, que foi promulgada somente em 31 de agosto de 1981, e que define a Política Nacional 

de Meio Ambiente. Esta Lei, 

inseriu como objetivos a compatibilização do desenvolvimento econômico-
social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico e a preservação dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente (ABREU, 2001, p. 177). 

  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir da Constituição Federal de 1988, 

pela primeira vez em uma constituição brasileira, passa a ser alçado à categoria de direito 

fundamental da pessoa humana, posto que essencial não apenas à sadia qualidade de vida, mas à 

própria preservação da vida no planeta. Diante do enunciado no artigo 225, caput, observa-se o 

Estado assumir mais um papel, passando a incluir uma nova tarefa no catálogo de seus fins: a 

defesa do meio ambiente e a proteção da qualidade de vida. 

Um avanço na legislação ambiental, atualmente consignado na Constituição e em outras 

leis é o de considerar a natureza como um bem público, um patrimônio de todos seres humanos. 

O artigo 170, VI, da Constituição Federal de 1988, enuncia que: 

a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: ...VI - defesa do meio 
ambiente.  

 
A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções administrativas e 

penais para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, veio somar reforço considerável na 

proteção do meio ambiente. Assim, esta Lei segundo ABREU (2001, p. 177), “utilizou a 
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competência constitucional da União para elaborar uma norma geral sobre as infrações 

administrativas, podendo ser suplantada pelos Estados e Municípios”.   

A Lei 9.605, ainda apresenta o seguinte rol de sanções para as infrações administrativas:  
 

advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e 
subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou 
veículos de qualquer natureza utilizado na infração. São ainda sanções: a 
destruição ou inutilização do produto, o embargo da obra, a suspensão parcial ou 
total de atividades e a restritiva de direitos. (ABREU, 2001, p. 177) 

 
 
Segundo YONG e LUSTOSA (2001, p. 254), a maneira pela qual a imposição de normas 

ambientais afeta a competitividade das empresas e dos setores industriais é percebida de forma 

distinta. Por um lado, a imposição de normas ambientais restritivas pelos países desenvolvidos 

pode ser uma forma camuflada de protecionismo de determinados setores industriais nacionais, 

que concorrem diretamente com as exportações dos países em desenvolvimento. Por outro lado, 

essas mesmas normas estariam prejudicando a competitividade das empresas nacionais, pois 

implicaria em custos adicionais ao processo produtivo, elevando o preço dos produtos e resultado 

na possível perda de competitividade no mercado internacional. 

No entanto, quando as empresas vêem as regulamentações ambientais como um desafio, 

segundo ABREU (2001, p. 179), “...a legislação ambiental constitui uma característica de 

estrutura de mercado.” 

Neste sentido, as empresas passam a desenvolver inovações para reduzir os custos de um 

produto e para aumentar o seu valor, havendo uma melhor competitividade. No Brasil, a 

legislação, de modo geral, aprecia  pontos importantes referentes às entidades, como: 

 

a) a entidade proprietária de um ativo é responsável por eventuais danos ambientais 
praticados por proprietário(s) anterior(es).; 

b) o ressarcimento por danos ambientais pode ser realizado diretamente junto a 
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da personalidade jurídica 
da empresa responsável; e 
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c) a obrigação de reparação por danos ambientais pode retroagir para períodos que 
inexistia impedimento legal para o desenvolvimento de atividades que, 
posteriormente, venham a ser consideradas danosas ao meio ambiente. Tal 
possibilidade representa uma exceção à figura do “direito adquirido”, um dos 
dogmas do sistema jurídico brasileiro (MARTINS e RIBEIRO, 1995, p. 4). 

 

O Método GAIA, melhor explicado no Capítulo 3, mostra os impactos ambientais e os 

custos que podem ser provocados por estes. 
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CAPÍTULO 3 O MÉTODO GAIA COMO FORMA DE GESTÃO 
 

 
 

GAIA é o nome que a mitologia grega conferia a Terra como divindade e entidade viva: 

‘Deusa da Natureza’. O cientista LOVELOCK (1991), foi o principal defensor da idéia de que a 

Terra é um grande ser vivo de dimensões planetárias e que a nossa própria espécie é parte 

integrante desse todo formando um superorganismo vivo. Essa idéia hoje é compartilhada por 

vários cientistas que constituem a chamada Hipótese GAIA. Hipótese na qual, LERÍPIO (2001) 

baseia-se para conceber o método GAIA, utilizando o trocadilho do nome GAIA, transformando-

o na sigla GAIA, referente a Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais.  

O método GAIA consiste num conjunto de instrumentos e ferramentas gerenciais com 

foco no desempenho ambiental, aplicáveis aos processos produtivos de uma dada organização, o 

qual procura integrar através de etapas seqüenciais padronizadas, abordagens relativas à 

sensibilização das pessoas e à melhoria dos processos, utilizando para tal, princípios de seus 

fundamentos teórico-conceituais (LERÍPIO, 2001,p. 65). 

  

3.1 Características, Princípios e Bases Científicas do Método GAIA 

 

Este método é resultado dos estudos do autor em sua tese de doutorado, onde foram 

realizadas 55 aplicações em 12 setores econômicos. Segundo LERIPIO (2001, p. 65), sua 

proposta básica é oferecer às organizações um instrumento de gestão para a melhoria do 

desempenho ambiental.  
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Os princípios do Método são os mesmos pressupostos básicos de gerenciamento da NBR 

ISO 14001: melhoria contínua, prevenção da poluição e atendimento à legislação. Os princípios 

básicos do GAIA podem ser definidos através da seguinte expressão: 

Proporcionar às organizações o atendimento à legislação, a melhoria contínua e 
a prevenção da poluição a partir de atividades focalizadas no desempenho 
ambiental e na sustentabilidade, tomando como elementos fundamentais do 
processo a organização e as pessoas através de suas relações com o meio 
ambiente (LERIPIO, 2001, p. 65). 

 
A partir desses três princípios e buscando a melhor maneira para alcança-los que surge o 

método GAIA. 

O foco deste instrumento está no desenvolvimento de uma consciência por parte das 

pessoas que integram a organização sobre o desperdício de matérias-primas no processo 

produtivo e sobre os efeitos dos resíduos gerados por esse processo sob as pessoas e o meio 

ambiente. Os objetivos do método são a melhoria do desempenho ambiental e o alcance da 

sustentabilidade das organizações 

O Método GAIA possui como bases científicas três referenciais teóricos: 
 

-    Avaliação do ciclo de vida -ACV (CHEHEBE, 1998); 
- Gerenciamento de processos - GP (HARRINGTON, 1993);  
- Emissão Zero – ZERI (PAULI, 1996). 

 
A Análise do Ciclo de Vida – ACV é um método técnico para avaliação dos aspectos 

ambientais e dos impactos potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que vão 

desde a retirada dos recursos da natureza até a disposição do produto final. Esta técnica auxilia na 

identificação de prioridades e afasta-se do enfoque tradicional end-of-pipe (tratamento no final do 

processo) para a proteção ambiental CHEHEBE (1998). 

O método do Gerenciamento de Processos foi desenvolvido com base nos fundamentos da 

Qualidade Total, da Análise de Valor, da Produção Otimizada e do Just In Time. Sua aplicação 

define, analisa e gerencia as melhorias no desempenho dos processos críticos da empresa, 
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buscando atingir as condições para o cliente. O GP foi integralmente estruturado para resolver 

problemas, priorizando os que forem mais críticos, melhorando a habilidade e a eficiência de 

cada indivíduo dentro e fora da organização. HARRINGTON (1993) explica que cada processo 

de operação da empresa deve ser otimizado e, para tanto, é necessário entender cada um dos 

processos na forma como vem sendo realizado. 

A sigla inglesa ZERI – Zero Emissions Research Initiative, (Iniciativa de Pesquisa em 

Emissão Zero), lançada por Gunter Pauli sob o respaldo da United Nations University do Japão 

em 1994, busca criar uma comunidade mundial de especialistas cujo ponto de conexão são os 

temas de pesquisa relacionada ao desenvolvimento sustentável e que servirão de base de 

conhecimento aos projetos concretos que se desenvolvem localmente. A meta agora é um 

processo de emissões zero, na procura da eliminação de todas as formas de desperdício, os quais 

convergem na redução de custos. PAULI (1996) preconiza que para o alcance de zero emissões é 

necessária uma integração industrial entre setores que parecem ter pouco em comum. A postura 

de adequar-se às regulamentações ambientais com soluções corretivas, pós-processo, deve mudar 

para soluções pré-processo, através de reengenharia de processos, considerando seleção de 

matéria prima e processos de produção e distribuição. 

Então, a referida ferramenta realiza uma integração de todas essas filosofias e métodos de 

gerenciamento. 
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3.2 Fases e atividades do GAIA 

 

O método GAIA é composto por três fases: sensibilização, conscientização e capacitação, 

as quais são subdivididas em onze atividades. Conforme mostra a Tabela 1. 

 

TABELA 1: FASES E ATIVIDADES DO MÉTODO GAIA. 
FASES OBJETIVO ATIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 
 

1.1 AVALIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE DO 

NEGÓCIO 

Conhecimento do nível atual do desempenho 
ambiental da organização 

pela alta administração 

1.2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 
AMBIENTAL 

Comparação do desempenho atual 
com aquele apresentado por 

filosofias defensivas, reativas, 
indiferentes e inovativas de gerenciamento 

 
1.3. COMPROMETIMENTO DA 

ALTA ADMINISTRAÇÃO 
Definição da Missão, Visão, 

Política e Objetivos 
Organizacionais 

 
1. SENSIBILIZAÇÃO 

  

 
Proporcionar a 

adesão e o 
comprometimento 

da alta 
administração com 
a melhoria contínua 

do desempenho 
ambiental 

 
 
 
 1.4. PROGRAMA DE 

SENSIBILIZAÇÃO DE PARTES 
INTERESSADAS 

Sensibilização dos colaboradores, 
fornecedores, comunidade, órgãos 

ambientais, clientes 
 

2.1 MAPEAMENTO DA CADEIA 
DE  PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

 
Identificação da cadeia de ciclo de 

vida do produto, desde a extração de 
matérias primas até a destinação final   

do produto pós-consumido. 
2.2 MAPEAMENTO DO 

MACROFLUXO DO PROCESSO 
Identificação das etapas do processo 

produtivo da organização alvo 
 

2.3 ESTUDO DE ENTRADAS E 
SAÍDAS DOS PROCESSOS 

Identificação qualitativa das matérias 
primas, insumos  utilizados, produtos, 

resíduos, efluentes e emissões de  
cada etapa do processo 

 
2. CONSCIENTIZAÇÃO 

 
Identificar a cadeia 

de produção e 
consumo e os 

principais aspectos 
e ambientais, 

especialmente o 
processo produtivo 

da organização 
alvo 

 
  

2.4 INVENTÁRIO DE ASPECTOS 
E  IMPACTOS AMBIENTAIS 

Identificação dos principais 
aspectos e impactos ambientais do processo 

produtivo 
 

3.1. IDENTIFICAÇÃO CRIATIVA 
DE SOLUÇÕES 

 
Propostas de soluções para os 

principais aspectos e impactos, 
utilizando brainstorming e teoria do 

alpinista 
3.2 ESTUDO DE VIABILIDADE 

TÉCNICA-ECONÔMICO E 
AMBIENTAL 

Definir qual a solução mais viável sob 
pontos de vista técnicos, econômicos 

e ambientais 

 
3. CAPACITAÇÃO 

 
Capacitar os 

colaboradores a 
definir e 

implementar as 
melhorias no 
desempenho 

ambiental 
3.3.PLANEJAMENTO Definição de Objetivos e Metas, 

Planos de Ação e Indicadores de 
Desempenho (5W2H) 

Fonte: LERIPIO, Alexandre de Ávila. GAIA – Método de Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais. 
Florianópolis: UFSC, 2001. Tese (doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, 2001, p. 67. 
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3.2.1 Fase I – Sensibilização 

 

3.2.1.1 Avaliação da Sustentabilidade do Negócio 

 

É realizada através de respostas fornecidas pela gerência para a Lista de Verificação da 

Sustentabilidade do Negócio. Está fundamentada em perguntas fechadas, apenas respostas do tipo 

sim ou não. Esta Lista possui quatro critérios, divididos em grupos baseados nas principais etapas 

do ciclo de vida do produto e da prestação do serviço, com ênfase na contabilidade ambiental7 e 

por esse motivo torna-se necessários alguns ajustes do método inicial, conforme abaixo: 

• Critério 1 – Fornecedores; 

• Critério 2 – Processo Produtivo e Prestação de Serviço; 

• Critério 3 – Indicadores Gerenciais e Contábeis; 

• Critério 4 – Utilização do  Serviço; e 

• Critério 5 – Serviço Pós-Venda. 

Cada critério apresenta uma série de perguntas, dando-se maior ênfase ao processo 

produtivo e prestação de serviço, bem como aos indicadores gerenciais e contábeis, foco principal 

deste trabalho; pois estas etapas estão sujeitas a maior ingerência da organização, enquanto que as 

outras etapas estão apenas sob a influência da organização, assim sendo contempladas com 

menos perguntas e menor profundidade de análise.  

                                                 
7 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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A ênfase no processo produtivo e prestação de serviço observa-se na adoção de seis sub-

critérios para análise: Eco-eficiência do processo produtivo e do serviço prestado; Nível de 

tecnologia utilizada; Aspectos e impactos ambientais do processo; Recursos humanos na 

organização e Disponibilidade de capital. Já a ênfase dada ao critério indicadores gerenciais e 

contábeis, pode ser verificada na adoção de 20 perguntas. 

Os critérios, sub-critérios e perguntas foram determinados de acordo com os 
princípios dos produtos e processos da Produção Limpa, segundo o Greenpeace, 
bem como segundo os princípios de agregação de valor da Emissão Zero e, 
ainda, os critérios utilizados pelo Dow Jones Sustainability Group Index 
(LERIPIO, 2001, p. 68). 

 
As respostas da Lista de Verificação da Sustentabilidade da Organização são classificadas 

de acordo com o seu significado em vermelho, verde e amarelo. Assim, respostas que 

representem uma boa prática são classificadas como verde, respostas que representem um 

problema são classificadas como vermelho e quando não se aplicar à organização é classificada 

como amarela. Neste sentido, tem-se noventa e sete perguntas igualmente ponderadas, embora 

tenham graus de importância diferentes. 

Segundo LERIPIO (2001, p. 68), para efeito da Sustentabilidade do Negócio, a fórmula 

adotada é a seguinte: 

 

SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO = TOTAL DE QUADROS VERDES X 100 
       (97- Total de Quadros Amarelos) 
 

O resultado desta fórmula é expresso em porcentagem e é obtido a partir da divisão do 

número de respostas verdes pelo total de perguntas (97), subtraído do número de quadros 

amarelos, assim eliminando as perguntas não aplicáveis à organização. 

Desta forma dependendo do resultado do cálculo, é determinada a classificação da 

sustentabilidade do negócio, de acordo com cinco cores, conforme mostra a Tabela 2: 
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TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO  
RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA - VERMELHA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA - LARANJA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA - AMARELA 
Entre 71 e 90% BOA - AZUL 
Superior a 90% EXCELENTE - VERDE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 72. 

 
Após o resultado do nível de sustentabilidade do negócio pode-se estabelecer algumas 

relações importantes, como a Análise Estratégica Ambiental, descrita a seguir. 

 

3.2.1.2 Análise Estratégica Ambiental 

 
 É um instrumento de sensibilização voltado para a alta administração. Esta análise é 

baseada na avaliação da sustentabilidade do negócio já realizada anteriormente. A intenção da 

atividade é: 

“Criar um cenário de organizações hipotéticas, onde ocorrem diferentes 
repercussões para cada situação e para cada tipo de empresa estudada e, com 
isso, sensibilizar a alta administração e a gerencia da organização. As inferências 
abordam as correlações entre a classificação da sustentabilidade e o nível de 
desempenho, o atendimento à legislação, a situação ambiental atual, e a 
percepção da empresa”, conforme mostra a Tabela 3 a seguir. (LERIPIO, 
2001, p. 72) 

 
TABELA 3: CORRELAÇÕES SUSTENTABILIDADE X DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenh
o 

Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da 
Empresa 

Sustentabilidade     
Vermelho 

 
Muito 
pobre 

Não 
atendimento 

O poluidor não realiza nenhum esforço para 
controlar a poluição ou causa sério danos ao 

meio ambiente 

Nenhuma 
Percepção 

Laranja 
 

Pobre Atendimento 
Parcial 

O poluidor realiza somente alguns esforços 
para controlar a poluição, mas não o 

suficiente para alcançar os padrões legais 

Fraca 
Percepção 

Amarelo 
 

Adequado Atendimento com 
base em 

controle/ correção 

O poluidor somente aplica os esforços 
suficientes para atender a legislação 

 

Média 
Percepção 

 
Azul 

 
Bom Atendimento 

Pró-ativo 
O nível de poluição é menor que os padrões legais 
em pelo menos 50%. Poluidor também apresenta 

disposição adequada de lodos, housekeeping, 
registros detalhados de poluição e razoável 

manutenção de sistemas de tratamento de efluentes 
PRODUÇÃO LIMPA 

 
 

Percepção Acima 
da Média 
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Verde Excelente Atendimento 
Pleno 

Todos os requisitos de VERDE, mais níveis 
similares de controle de poluição do ar e 

resíduos perigosos. Poluidor alcança padrões 
internacionais pelo uso extensivo de 

tecnologia limpa, minimização de resíduos, 
prevenção da poluição, reciclagem, etc.. 

ZERI 

 
 

Alta 
Percepção 

Fonte: LERIPIO, 2001, p. 73. 
 

A atividade seguinte, segundo LERÍPIO (2001, p.73), “trata-se de uma nova correlação, 

desdobrando alguns critérios específicos relativos ao desempenho ambiental e a eco-eficiência da 

organização”, conforme mostra a Tabela 4.  

 
TABELA 4: CENÁRIOS DE ORGANIZAÇÕES DE ACORDO COM SEU DESEMPENHO AMBIENTAL. 

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes e 
emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores  
conscientes 

Custo Direto Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

MUITO 
POBRE 

 

 
 

MÁXIMO 

 
 

PÉSSIMA 

 
ZERO 

(nenhum custo 
em proteção 
ambiental) 

 

 
 

MÁXIMO 

 
 

NENHUMA 

Lucro Aparente 
Prejuízo a médio 
prazo, Risco de 

Sobrevivência no 
mercado 

 
 
 

POBRE  

 
 

ALTO 

 
 

RUIM 
 

 
BAIXO 

(desembolso 
insuficiente p/ 

proteção 
ambiental) 

 
 

ALTO 

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo a curto 
prazo, Risco de 

Sobrevivência no 
mercado. 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao 
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

 
 

BOM 
 

 
 

BAIXO 

 
 

BOA 

 
MÉDIO 

(investimento
s associados 
à prevenção 
da poluição) 

 
 

BAIXO 

 
 

PEQUENA 

Lucro real a médio 
prazo, tendência de 

aumento de 
competitividade e 

de mercado. 

 
EXCELENTE 

 
MÍNIMO OU 

INEXISTENTE 

 
EXCELENTE 

BAIXO 
(agregação de 

valor a 
resíduos 

efluentes e 
emissões) 

 
MÍNIMO 

 
GRANDE 

Lucro real a curto 
prazo, tendência de 

liderança de 
mercado. 

Fonte: LERIPIO, 2001, p.73. 
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3.2.1.3 Definição da Atividade Empresarial e Programa de Sensibilização das Partes 
Interessadas 
 

Essa atividade de definição da atividade empresarial, missão, política e objetivos 

organizacionais, geralmente é de responsabilidade da alta administração da organização. 

Através destas definições são expressos os valores da organização e seu 

comprometimento  com a qualidade ambiental. 

Segundo LERIPIO (2001, p. 74), “devem ser dirigidos a todos os colaboradores, 

fornecedores, comunidade, órgãos ambientais e clientes um ciclo de palestras, onde é divulgada a 

política ambiental e os colaboradores estimulados a participarem ativamente das iniciativas”. 

 

 

3.2.2 Fase II – Conscientização 

 

Segundo LERÍPIO (2001, p. 75), esta fase é composta por “atividades referentes ao 

estudo da cadeia de produção e consumo e ao estudo detalhado do processo produtivo”. 

 

3.2.2.1 Mapeamento da Cadeia de Produção e Consumo 

  
Esta atividade consiste em realizar o fluxograma do ciclo de vida do produto/serviço e a 

cadeia de produção e consumo do produto ou serviço. São identificados os insumos, subprodutos 

ou resíduos gerados desde a extração até a destinação final. 
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3.2.2.2 Mapeamento do Macrofluxo do Processo 

 

É realizado para se conhecer as etapas do processamento do produto, preparando-se para a 

próxima atividade, ou seja, para o estudo de entradas e saídas. 

 

3.2.2.3 Estudo de Entradas e Saídas dos Processos 

 

Este estudo é complementar ao macrofluxo do ciclo de vida do produto, indicando através 

das saídas, os possíveis impactos ambientais associados as etapas dos processos produtivos. 

Conforme se pode observar na Figura 6 o exemplo de um fluxo resumido de entradas e 

saídas de um processo industrial. 

 

ENTRADAS SAÍDAS

M atérias primas Produtos
Água Efluentes líquidos
Ar Emissões atmosféricas
Energia Resíduos
Recursos Energia
Produtos auxiliares

 
Processo 
Industrial

FIGURA 6: ESTUDO DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS PROCESSOS 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 77. 
 
 

3.2.2.4 Inventário de Aspectos e Impactos Ambientais 

 

Esta atividade é realizada com o auxilio da Planilha de Identificação e Priorização de 

Aspectos e Impactos Ambientais. Neste sentido, a identificação dos aspectos ambientais está 
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dividida em quatro estágios: Seleção de uma atividade ou processo, Identificação de aspectos 

ambientais da atividade ou processo, Identificação de impactos associados e Avaliação da 

significância de impactos.  

No primeiro estágio, Seleção de uma atividade ou processo, trata-se da escolha de uma 

atividade significativa, mas possível de ser compreendida. 

No segundo estágio, Identificação de aspectos ambientais das atividades, produtos e 

serviços, trata-se da identificação do maior número possível de aspectos relacionados com a 

atividade ou processo selecionado. 

No terceiro estágio, Identificação de impactos associados, trata-se da identificação do 

maior número possível de impactos ambientais, positivos e negativos, associados com os 

aspectos identificados. 

No quarto estágio, Avaliação da significância de impactos, trata-se de uma avaliação 

diferenciada para cada organização. Esta avaliação leva em conta duas preocupações: as 

preocupações ambientais e as preocupações comerciais, de acordo com a Tabela 5. 

 
TABELA 5: ESCALA DE VALORES PARA PRIORIZAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

ESCALA DE VALORES PARA PRIORIZAÇAO 
AVALIAÇAO VALOR ATRIBUIDO 

Extremamente critico 5 
Critico 4 

Moderado 3 
Desprezível 2 

Totalmente desprezível 1 
Fonte: LERIPIO, 2001, p. 78. 
 
 
 

Segundo SCHERER (1999 apud LERÍPIO, 2001, p. 78), “todos os critérios desta 

atividade são ordenados em uma planilha de aspectos e impactos ambientais, que apresenta um 
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resultado para ações futuras”. Esta planilha é obtida através da comparação entre os diferentes 

impactos ambientais, conforme se pode observar na Tabela 6. 

 
 

 TABELA 6: PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E  PRIORIZAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
Atividade Aspecto Impacto SE Preocupações Comerciais Preocupações 

Ambientais 
X P 

R 
   S/N E 

L 
F 
C 

C 
A 

E 
C 

P 
P 

E 
I 

Σ 
com 

E S P 
O 

D 
P 

Σ 
amb 

  
 
 
Obtida no 
mapeamento  
do processo 

 
Representa 
as saídas 
de cada 
atividade 

Alteração 
real ou 
potencial  
do meio 
ambiente  
originada  
do 
aspecto 

               

Fonte: LERIPIO, 2001, p.79. 

 
 
Segundo LERIPIO (2001,p. 79), os critérios e siglas utilizados são os seguintes: 

 

 Preocupações Ambientais: 

• E = Escala 

• S = Severidade 

• PO = Probabilidade de Ocorrência (Freqüência) 

• D = Duração 

Preocupações Comerciais: 

• EL = Exposição Legal 

• DA = Facilidade (Tecnológica ) de Alteração 

• CA = Custo de Alteração/Remediação 

• EC = Efeitos Colaterais 

• PP = Preocupações do Público 

• EI = Efeitos na Imagem  

SE = Situação de Emergência 
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Para preencher a planilha, precisa-se adotar uma metodologia. Primeiramente, deve-se 

preencher as três primeiras colunas de acordo com os dados que foram obtidos no mapeamento 

do processo e no estudo de entradas e saídas.  

Em segundo lugar, deve-se preencher as colunas referentes aos critérios de avaliação, 

utilizando a escala de valores para priorização da Tabela 5 e o seguinte raciocínio: a poluição 

atmosférica gerada na atividade X através do aspecto Y, como pode ser avaliada? Ainda em 

relação ao critério escala do impacto e a cada critério de avaliação. 

Em terceiro lugar, calcula-se a média ponderada de cada impacto, para comparação e 

priorização dos aspectos mais significativos. 

Segundo LERÍPIO (2001,p. 80), a fórmula utilizada é a seguinte: 

X = (Σ amb/4) + (Σ com/6) 

Onde: 
Σ amb = somatório das preocupações ambientais 
Σ com = somatório das preocupações comerciais 

 
 A soma final pode ser obtida a partir de vários métodos de ponderação. Podem ser ainda 

estabelecidos pesos diferentes a cada critério. O critério escala do impacto pode apresentar 

diferente relevância para micro e pequenas empresas em relação às grandes empresas, o que 

justificaria a adoção de pesos diferentes para cada uma delas. O mesmo caso poderia ser 

exemplificado a partir dos critérios exposição legal ou intensidade de fiscalização.  

Os impactos mais significativos são colocados em ordem crescente e serão objeto das 

demais atividades da metodologia. Os impactos não prioritários são registrados e tratados numa 

segunda rodada de aplicação do método, quando os mais significativos tiverem sido considerados 

nos planos de ação para melhoria do desempenho ambiental da organização. 
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 Os pesos e ponderações podem ser estabelecidos a partir da classificação da empresa 

segundo sua avaliação da sustentabilidade e seu desempenho ambiental. Assim, empresas 

classificadas na cor vermelha devem priorizar as preocupações ambientais, assim como empresas 

classificadas como azuis ou verdes podem priorizar as preocupações comerciais, uma vez que 

seus desempenhos ambientais já são satisfatórios. 

 

3.2.3 Fase III – Capacitação 

 

 Esta fase possui quatro atividades, conforme são apresentadas a seguir. 

 

3.2.3.1 Identificação Criativa de Oportunidades de Melhoria e Estudo de Viabilidade 

Técnica-Econômica e Ambiental 

 

 Nesta fase, para cada problema em relação aos impactos ambientais, são identificadas 

formas de incremento no desempenho da organização. Neste sentido, podem ser consideradas 

mais de uma oportunidade de melhoria para cada impacto ambiental classificado. 

 Assim, nesta fase podem ser utilizadas técnicas para auxiliar a busca por soluções e 

também utilizar a criatividade, como sugere o nome da etapa. 

 As possibilidades de soluções surgidas nesta fase são objeto da próxima fase, que se trata 

do estudo de viabilidade técnica-econômica e ambiental. Nesta fase, são realizadas pesquisas e 

consultas a profissionais especializados e também a internet, para a obtenção de informações e 

referências. 

 Após compilar estas informações, deve-se realizar um estudo de viabilidade das soluções 

propostas, segundo Pauli (1996 apud LERIPIO, 2001, p. 82), este estudo deve conter: 
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(a) Inventário potencial do valor agregado da solução 

(b) Estabelecimento das necessidades energéticas 

(c) Determinação dos investimentos requeridos 

(d) Revisão do espaço físico necessário 

(e) Cálculo das oportunidades de geração de empregos 

 

 Os resultados dessas atividades são objeto de última atividade do método GAIA, o 

Planejamento Ambiental, conforme descrito a seguir. 

 

3.2.3.2 Planejamento Ambiental 

 

 A estrutura de planejamento para a implementação das oportunidades de melhoria, 

sugerida pelo Método GAIA, fundamenta-se na ferramenta da qualidade chamada 5W 1H. 

 Essa denominação se refere às expressões em inglês: 

What – O que; 

 Why – Por que; 

 Where – Onde; 

 When – Quando; 

 Who – Quem; e 

 How – Como. 

 
No entanto, é necessário incorporar-se uma última pergunta a ferramenta: 

 How Much – Quanto Custa 
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Assim, a ferramenta utilizada como base para o plano de ação proposto pelo Método 

GAIA, é chamada 5W 2H. O modelo de plano de ação para a melhoria do desempenho ambiental 

é apresentado na Tabela 7 a seguir: 

 

TABELA 7: MODELO DE AÇÃO PARA MELHORIA DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

What Why When Where Who How How Much
O QUE POR QUE QUANDO ONDE QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 
Objetivo 
e/ou 
meta 1 

Justificativa, 
expectativa 
de ganhos 

Prazo para 
cumprimento 
da meta 

Processo, 
atividade, 
departamento, 
setor, etc... 

Responsável Método, 
técnica, 
forma, 
procedimento 

Custo e/ou 
investimento 
requerido 

.......       
Objetivo 
e/ou  
meta n 

      

Fonte: LERIPIO, 2001, p. 83. 

 
 

3.2.3.3 Implementação, Monitoramento e Análise Crítica 

 

A implementação das ações e iniciativas planejadas e as atividades de monitoramento e 
análise crítica são fundamentais para consolidar o SGA. Muitas vezes, quando a implementação 
das oportunidades de melhoria não se refletem no próprio processo de produção da organização, 
devem ser buscadas parcerias com outras empresas e organizações detentoras do know-how do 
novo negócio. Com isso, pode ser realizada uma simples operação comercial com a 
implementação de uma nova cadeia cliente-fornecedor ou uma sociedade em partes. 
  

Na fase de implementação deverão ser utilizados indicadores de desempenho, 
definidos previamente na fase de planejamento, os quais serão o pilar 
fundamental para as atividades de monitoramento e verificação das ações 
implementadas. A atividade seguinte é constituída pela Revisão e Melhoria 
Contínua dos processos, caracterizando um ciclo completo de gerenciamento. Os 
resultados de cada ciclo devem ser submetidos à alta administração, como forma 
de demonstrar a viabilidade das inovações e garantir o contínuo aperfeiçoamento 
dos processos produtivos e da performance ambiental da organização 
(LERÍPIO, 2001, p. 84). 
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CAPÍTULO 4 ESTUDO DE CASO DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS 
 
 
 
4.1 Breve Histórico do Laboratório 

 

O Laboratório Santa Luzia, presta serviços de análises clínicas realizadas a partir de 

amostras de sangue, urina, fezes, escarro, esperma, secreção uretral, saliva, liquor e outros 

materiais biológicos. A organização busca incessantemente tecnologia de ponta, com o objetivo 

de garantir a qualidade nos serviços. A consideração pelas pessoas faz parte da filosofia da 

organização que, atualmente, possui três importantes certificados de qualidade. Sua história pode 

ser classificada em quatro fases: primeiros passos, década de avanços, de consolidação e de 

expansão. 

 

Primeiros Passos: 

 

1964 -  Fundação da Clínica Santa Luzia, na  Rua  Mauro  Ramos, no 61, em 

Florianópolis,  pelo  Dr. Norton Mário Silveira de Souza, o qual, posteriormente firmou 

sociedade com o Dr. Antonio Luiz Gonzaga e com a Dra. Maria Helena Pavan. 

1966 -  Instalada nova sede na Rua Nereu Ramos. 

1972 - A Clínica Santa Luzia foi comprada pelo Dr. Miguel Christakis. 

1974 - Aquisição da Clínica pelo Dr. Aducio Leonel Thiesen, o qual convidou o Dr. João 

Nilson Zunino a ingressar na sociedade. A partir desse momento,  passou a se chamar 

Laboratório de Análises Clínicas, Químicas e Biológicas Santa Luzia. Realizava na época cerca 

de 750 exames/mês, com uma equipe de 10 colaboradores. 
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1975 a 1979 - Mudança da sede para a Rua Almirante Alvim; instalada uma filial do 

Laboratório junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, realizando ao todo cerca de 3 mil 

exames/mês; implantado o primeiro sistema de controle de qualidade externo. Participação no 1º. 

Levantamento de Morfologia Hematológica e Bioquímico criado pela SBPC - Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica. 

 

Década de Avanços: 

 

1980 a 1985 - Novas instalações da sede atual, na Rua Dom Joaquim, 660; dissolução da 

sociedade com o Dr. Aducio Leonel Thiesen, entrando na sociedade o Sr. Moacir Nelson Zunino; 

iniciada a informatização e a automação, com a aquisição do aparelho ABA 100. 

1986 e 1987 - Aquisição do Laboratório Biomédico; instalação do Laboratório no 

Hospital de Caridade e no Hospital Regional de São José; implantação do setor de Citogenética. 

1988 a 1990 - Instalação dos primeiros postos de coleta: Praia Comprida, Trindade, 

Kobrasol, Estreito e Tenente Silveira; lançamento do LABinforme (Informativo) distribuído a 

laboratórios e médicos de Santa Catarina e outros Estados.  

 

Década de Consolidação: 

 

1991 e 1992 - Realização de uma média de 80 mil exames/mês; instalação dos postos de 

coleta nas clínicas Ultralitho e Unicárdio; implantação da Biologia Molecular, Citometria de 

Fluxo e Imunohistoquímica; ingresso no NCCLS (National Commitee for Clinical Laboratory 

Standards). 
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1993 e 1994 - Ampliação da sede, que passa a ter 1.500 m2; a média de exames ultrapassa 

a marca de 100 mil exames/mês. Padronização dos processos de acordo com NCCLS. 

1995 e 1996 - Aquisição de terreno de 11 mil m2   ao lado do Hospital de Caridade para 

futuras instalações; implantação do Programa de Administração de Desempenho, Programa 5S, 

Programa de Participação nos Resultados, Reciclagem de Materiais e Pesquisa de Satisfação dos 

Clientes. Início do Processo de Gestão da Qualidade. 

1997 - Instalação do posto de coleta de Palhoça; início do funcionamento do trailler de 

Coleta Móvel; criação do SAC (Serviço de Atendimento aos Clientes), através do telefone 0800 

480002;  implantação do programa de incentivo educacional aos colaboradores para a formação 

em 2º grau. O Laboratório realiza uma média de 137 mil exames/mês. Início do processo de 

certificação junto ao CAP - Colégio Americano de Patologistas. Início do processo de realização 

do planejamento estratégico. Implantação dos surveys. 

1998 e 1999 - Início do sistema de franquias, instalando os postos franquiados em Tijucas, 

Biguaçu e Barreiros; inauguração dos postos de coleta Cidade Universitária e Ingleses e a 

terceirização de serviços de atendimento, na Lagoa da Conceição. Início do processo de 

certificação ISO 9002/94 e PALC-SBPC. Conquista da certificação ISO 9002/94 emitida pela 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini e das acreditações pelo CAP – Colégio Americano de 

Patologistas através do LAP (Programa de Acreditação de Laboratórios) e pela SBPC – 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica através do PALC (Programa de Acreditação de 

Laboratórios Clínicos). Mudança da logomarca Santa Luzia.  

2000 - Fusão dos setores de Imunologia e Bioquímica, criando o setor de Imunoquímica. 

Postos Praia Comprida, Palhoça e Ingleses tornaram-se franquias. Exclusão da unidade 

laboratorial localizada nas instalações do Hospital Regional de São José. Aplicação da primeira 
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Pesquisa de Clima Organizacional. Conquista do prêmio “Top de Marcas” pela ASULPE - 

Agência Sul de Pesquisa e Estatística Ltda.  

 

Década de Expansão: 

 

2001 - Formação de parcerias junto às clínicas Qualivida, Capoeiras, Saco Grande, 

Cardiosport, Unicardio e Materno Fetal. Abertura do posto de coleta Coqueiros. Inclusão da 

Veterinária. Processo de renovação das acreditações CAP/LAP e SBPC/PALC. Criação do Plano 

Diretor Comercial. Conquista do prêmio “Destaque Empresarial Josefense Área Médica” pela 

AJOCEI - Associação Josefense do Comércio e Indústria. 

2002 - Formação de parceria com o complexo de serviços Angeloni (abertura do Posto de 

Coleta Itajaí e Posto de Coleta Capoeiras). Encerradas as parcerias com as clínicas: Materno 

Fetal, Laitano, Cardiosport, Saco Grande e Capoeiras.  Processo de adequação do sistema da 

qualidade à Norma ISO 9001:2000. Abertura do Posto de Coleta Jerônimo Coelho. Readequação 

do Programa 5S com a implantação do Programa 8S. 

 

4.2 Avaliação da Sustentabilidade do Negócio 
 
 
 

A sustentabilidade do negócio compreende a viabilidade da sua continuidade no mercado 

e isto implica numa verificação mais ampla, conforme mencionado no Capítulo 3, esta atividade 

consiste na aplicação da Lista de Verificação de Sustentabilidade, contemplando as principais 

etapas do ciclo de vida do produto.  

A Lista de Verificação de Sustentabilidade, adaptada para este trabalho, possui cinco 

critérios e um total de noventa e sete questões. Esta forma de adaptação segue uma trajetória 
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primeiramente de conhecer a empresa, verificando as reais possibilidades da utilização desta 

ferramenta, como também do interesse do Laboratório na apreciação dos seus aspectos 

ambientais. O critério 1 - “Fornecedores” constitui-se de 13 questões. O critério 2 - “Processo 

Produtivo e Prestação de Serviço” é formando por 68, que estão subdivididas de acordo, com a 

eco-eficiência do processo produtivo e do serviço prestado, com 06 questões; no nível da 

tecnologia utilizada, possui 14 questões; nos aspectos e impactos ambientais do processo, possui 

16 questões; nos recursos humanos da organização, possui 09 questões; e com a disponibilidade 

de capital, possui 03 questões. 

O critério 3 - “Indicadores Gerenciais e Contábeis” é formado por 20 questões, o critério 4 

- “Utilização do Serviço” possui 05 questões, e por último, o critério 5 - “Serviço Pós-Venda” 

envolve uma série de 11 perguntas, perfazendo um total de 97 questões, o que passa a ser 

demonstrado a seguir para a aplicação do GAIA em um laboratório de análises clínicas. Esta lista 

é aplicada através de entrevistas com colaboradores e diretores da organização e seu resultado 

está transcrito no decorrer do trabalho, conforme Tabela 8. 

 
 
TABELA 8: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO LABORATÓRIO  DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 Sim Não NA Observações 
CRITÉRIO 1 – FORNECEDORES     

1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis?  X   
2. Os fornecedores são monopolistas do mercado?  X   
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos impactantes ao 
meio ambiente e aos seres humanos? 

 X   

4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da matéria 
prima é necessário grande consumo de energia? 

 X   

5. Os principais fornecedores da organização são certificados pelas 
normas ambientais ISO 14001? 

 X   

6. Os fornecedores dão garantias de qualidade? X    
7. Os fornecedores dão garantias de segurança? X    
8. As compras da empresa só incluem produtos/serviços recicláveis?  X   
9. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus produtos 
usados? 

 X   

10. A segurança do transporte e da manutenção dos abastecimentos 
da empresa obedece a normas? 

X    

11. O controle na recepção das compras obedece a normas precisas 
quanto ao meio ambiente? 

  X  
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12. O armazenamento das compras obedece a normas precisas quanto 
ao meio ambiente? 

X    

13. As compras perecíveis estão sujeitas a uma data-limite de 
utilização? 

X   Controle rigoroso

CRITÉRIO 2 – PROCESSO PRODUTIVO E  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

    

a) ECO-EFICIÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO E DO 
SERVIÇO PRESTADO 

    

14. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente 
poluidores? 

X    

15. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamento 
do produto? 

X    

16. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de 
energia? 

 X   

17. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde e 
segurança dos colaboradores internos e externos? 

X    

18. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que 
acompanha os processos produtivos? 

X    

19. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre o 
quadro biogeológico da sua região? 

 X   

b) NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA      
20. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade 
somente para a grande escala de funcionamento? 

X    

21. A tecnologia, apresenta viabilidade somente para a grande escala 
de funcionamento? 

X    

22. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta grau de 
complexidade elevado? 

X    

23. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta grau de 
complexidade elevado? 

 X   

24. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto índice de 
automação (demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)? 

X    

25. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto índice de 
automação (demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)? 

X    

26. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de 
insumos e matérias primas perigosos? 

X    

27. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de 
insumos e matérias primas perigosos? 

 X   

28. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de 
recursos não renováveis? 

X    

29. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de 
recursos não renováveis? 

 X   

30. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de ser 
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)? 

 X   

31. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de ser 
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)? 

X    

32. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma dependência 
da organização em relação a algum fornecedor ou parceiro? 

X    

33. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma dependência 
da organização em relação a algum fornecedor ou parceiro? 

 X   

c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSO     
34. A fonte hídrica utilizada é comunitária? X    
35. Existe um alto consumo de água no processo produtivo?  X   
36. Existe um alto consumo de água total na organização?  X   
37. Existe algum reaproveitamento de água no processo?  X   
38. São gerados efluentes perigosos durante o processo? X    
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39. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são 
integralmente atendidos? 

 X   

40. São gerados resíduos sólidos perigosos durante o processo 
produtivo? 

X    

41. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente 
atendidos? 

X    

42. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no 
processo? 

 X  Papel 

43. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros 
processos produtivos? 

X    

44. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no 
processo? 

X    

45. São utilizados gases estufa no processo produtivo?  X   
46. São utilizados gases ozônio no processo produtivo?  X   
47. O controle de qualidade engloba normas de avaliação do impacto 
sobre o meio ambiente? 

 X   

48. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de incidente 
grave? 

X    

49. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente 
respeitadas pelos funcionários? 

X   Funcionários 
conscientes 

d) RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO     
50. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com a 
gestão ambiental? 

X    

51. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido com a 
gestão ambiental? 

X    

52. A mão de obra empregada é altamente especializada, também em 
contabilidade ambiental? 

 X   

53. Os colaboradores estão voltados a inovações tecnológicas? X    
54. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de seus 
colaboradores? 

X    

55. Existe uma política de valorização do capital intelectual? X    
56. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas 
de motivação aos colaboradores? 

 X   

57. Os novos produtos desenvolvidos possuem longos ciclos de 
desenvolvimento? 

  X  

58. Existe algum acompanhamento da área de Recursos Humanos 
com a Contabilidade Ambiental? 

 X   

e) DISPONIBILIDADE DE CAPITAL     
59. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão 
ambiental? 

 X   

60. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de 
empréstimos para investimentos em gestão ambiental? 

 X   

61. A organização apresenta lucro operacional na rubrica 
gerenciamento de resíduos? 

 X   

CRITÉRIO 3 – INDICADORES  
GERENCIAIS E CONTÁBEIS 

    

62. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por 
parte dos órgãos ambientais municipais, estaduais e federais? 

X    

63. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela atuação na 
valorização do meio ambiente? 

 X  vários prêmios em 
qualidade 

64. A organização é ré em alguma ação judicial referente a poluição 
ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações trabalhistas? 

 X   

65. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do processo 
produtivo por parte da comunidade? 
 

 X   



      48 
 

66. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou 
preventivas para a resolução do problema? 

  X  

67. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?  X   
68. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos 
de acordo com as expectativas das partes interessadas? 

  X  

69. Os acidentais ou incidentes foram documentados e registrados em 
meio adequado? 

  X  

70. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?   X   
71. São realizados investimentos sistemáticos em proteção 
ambiental? 

X    

72. A empresa trabalha com custos ambientais de prevenção?  X   
73. A empresa trabalha com custos ambientais de avaliação?  X   
74. Existe controle das falhas internas e externas do Laboratório? X    
75. A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente?  X   
76. A avaliação de todo o processo é realizada trimestralmente? X    
77. Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados na 
contabilidade ambiental? 

 X   

78. A empresa tem algum retorno com resíduos no processo 
produtivo e na prestação de serviço? 

X   Pouco = R$50,00 
p/semana 

79. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são 
satisfatórios? 

X    

80. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?  X   
81. A empresa acredita numa vantagem competitiva no mercado com 
a valorização da questão ambiental? 

X    

CRITÉRIO 4 – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO     
82. O consumidor tradicional do serviço apresenta alta consciência e 
nível de esclarecimento ambiental? 

X    

83. O serviço requer atenção e cuidados por parte do usuário?  X   
84. A utilização do serviço ocasiona impacto ou risco potencial ao 
meio ambiente e aos seres humanos? 

 X   

85. Os serviços situam-se em um mercado de alta concorrência? X    
86. Os serviços apresentam um mínimo necessário de embalagem? X    

CRITÉRIO 5 – SERVIÇO PÓS-VENDA     
87. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser 
reutilizado ou reaproveitado? 

 X   

88. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser 
desmontado para reciclagem e/ou reutilização? 

 X   

89. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser 
reciclado no todo ou em parte? 

X    

90. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização apresenta 
facilidade de biodegradação e decomposição? 

X    

91. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização apresenta 
periculosidade? 

 X   

92. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização requer 
cuidados adicionais para proteção do meio ambiente? 

 X   

93. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização gera 
empregos e renda na sociedade? 

X    

94.  A empresa assume a responsabilidade pela recuperação dos seus 
produtos usados?  

 X   

95. A empresa assume a responsabilidade pela reciclagem dos seus 
produtos usados? 

 X   

96. A empresa possui um sistema de tratamento dos seus resíduos? X    
97. A empresa possui um sistema de tratamento de seus efluentes?  X   
Fonte: LERIPIO, Alexandre de Ávila. GAIA – Método de Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais. Florianópolis: 
UFSC, 2001. (com adaptação da autora) 
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Vale ressaltar o trabalho realizado no ano de 2002, onde apresenta um resultado diferente 

em alguns critérios conforme Tabela 8. Neste sentido, analisa-se o trabalho de 2002 com 2003, 

dentro das mudanças sugeridas nesta pesquisa. Entende-se que para conhecer o status quo torna-

se necessário verificar a sustentabilidade de todo o processo, conforme item 4.3. 

 

4.3 Cálculo da Sustentabilidade do Laboratório 

 

Aplicando a fórmula na tabulação das respostas obtidas com a Lista de Verificação, 

considerando os critérios “Fornecedores”, “Processo Produtivo e Prestação de Serviço”, 

“Utilização do Serviço” e “Serviço Pós-Venda”, obtêm-se um resultado de 55,43%, conforme 

demonstrado na Tabela 9. 

 

TABELA 9: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DO LABORATÓRIO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

97 51 41 05 
SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO = 51 X 100 = 5100 = 55,43%  

               (97 – 05)     92 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 

 

Este resultado mostra que esta empresa possui uma sustentabilidade em todos os critérios 

de 55,43%, sendo que em 2002 esta porcentagem apresentava 57,75%, aparentemente melhor do 

que no período atual analisado, 2003. Segundo LERÍPIO (2001, p. 72), as informações mostram 

uma classificação de sustentabilidade adequada, estando entre 51 e 70% em ambos os períodos 

analisados, conforme Tabela 10. 
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TABELA 10: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO LABORATÓRIO 
RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 

Neste sentido, torna-se necessário verificar as alterações ocorridas em cada critério, 

melhor visualizadas no item 4.4. 

 

4.4 Análise dos Critérios com Sustentabilidade do Processo 

 

A seguir apresenta-se a análise de sustentabilidade do laboratório em relação aos critérios. 

 

4.4.1 Análise do Critério 1 – Fornecedores 

 
TABELA 11: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DOS FORNCEDORES DO LABORATÓRIO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

13 08 04 01 
SUSTENTABILIDADE DOS FORNECEDORES = 08 X 100 = 800 = 66,67%  

                                                       (13 – 01)     12 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 

TABELA 12: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DOS FORNCEDORES 
RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 



      51 
 

Este resultado mostra uma sustentabilidade boa, sendo que em 2002, classifica-se como 

péssima, com um resultado da sustentabilidade dos fornecedores de 50,00%. 

 

4.4.2 Análise do Critério 2 – Processo Produtivo e Prestação de Serviço 
 
 
 
4.4.2.1 Análise da Eco-Eficiência do Processo Produtivo e do Serviço Prestado 
 
 
 

O estudo realizado em 2002 mostra um resultado da sustentabilidade do laboratório de 

75,00% para a eco-eficiência do processo produtivo, classificando-se como boa. Na análise atual, 

este resultado se modificou para 50,00% mostra um resultado da sustentabilidade do laboratório 

de 50,00%, apresentado na Tabela 13, portanto, a sustentabilidade classificou-se como péssima, 

conforme indica a Tabela 14. 

 
 
TABELA 13: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA ECO-EFICIÊNCIA DO LABORATÓRIO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

06 03 03 00 
SUSTENTABILIDADE DA ECO-EFICIÊNCIA = 03 X 100 = 300 = 50,00%  

                                                   (06 – 00)     06 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 

 
 
TABELA 14: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DA ECO-EFICIÊNCIA 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
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4.4.2.2  Análise do Nível de Tecnologia Utilizada 
 

A sustentabilidade do nível de tecnologia utilizada no laboratório em 2002, mostra um 

resultado de 12,50%, portanto com uma sustentabilidade crítica. Atualmente, se observa um 

resultado de 35,71%, apresentado na Tabela 15, classificando-se como péssima, conforme indica 

a Tabela 16. 

TABELA 15:CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DO NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA  
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

14 05 09 00 
SUSTENTABILIDADE DO NÍVEL DE TECNOLOGIA  = 05 X 100 = 500 = 35,71%  

                                                                                 (14 – 00)     14 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 

 
 

 
TABELA 16: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DO NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA  

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
 Isto mostra que o laboratório apresenta uma melhora em tecnologia, fator relevante para a 

empresa citada. 

 
4.4.2.3 Análise dos Aspectos e Impactos Ambientais do Processo 
 
 
 

O desempenho dos aspectos e impactos ambientais do processo no estudo realizado em 

2002, apresenta um resultado de 55,56%, ou seja, uma sustentabilidade classificada como 

adequada, como também se observa na análise atual, conforme indica a Tabela 17, como um 

resultado atualmente de 56,25%, apresentado na Tabela 18. 
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TABELA 17:CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
PROCESSO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

16 09 07 00 
SUSTENTABILIDADE DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
PROCESSO = 09 X 100 = 900 = 56,25%  
                          (16 – 00)     16 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 18: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
PROCESSO 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 

 Tem-se mais um resultado positivo, mostrando que o método GAIA serve também para 

fornecer dados do monitoramento contínuo das empresas e pode-se inclusive usar este aspecto de 

crescimento como marketing. 

 

4.4.2.4 Análise dos Recursos Humanos na Organização 
 

Em 2002, o resultado da sustentabilidade dos recursos humanos no laboratório, foi de 

71,43%, classificando-se como boa. Atualmente, esta mesma área da empresa apresenta uma 

queda na sustentabilidade, classificando-se como adequada, conforme mostra a Tabela 20, com 

um resultado de 62,50%, apresentado na Tabela 19. 
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TABELA 19:CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DOS RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

09 05 03 01 
SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS HUMANOS = 05 X 100 = 500 = 62,50%  
                                                                                                    (09 – 01)     08 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 20: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DOS RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
4.4.2.5 Análise da Disponibilidade de Capital 

 

A sustentabilidade da disponibilidade de capital do laboratório, em 2002, apresentava um 

resultado de 33,33%, exatamente como ocorre na análise realizada atualmente, apresentada na 

Tabela 21. Portanto, em ambos os períodos, a classificação da sustentabilidade foi péssima, 

conforme indica a Tabela 22. 

TABELA 21:CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA DISPONIBILIDADE  DE CAPITAL 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

03 01 02 00 
SUSTENTABILIDADE DA DISPONIBILIDADE DE CAPITAL =  
01 X 100 = 100 = 33,33%  
(03 – 00)     03 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 22: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DA DISPONIBILIDADE DE CAPITAL 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
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4.4.3 Análise do Critério 3 - Indicadores Gerenciais e Contábeis 
 
 

Neste indicador o resultado sofre algumas alterações, com a inclusão da Contabilidade 

Ambiental, apresentando em 2002 um percentual de 62,5% e atualmente de 58,82; ambos os 

períodos mostram uma situação adequada. 

 

TABELA 23: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DOS INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

20 10 07 03 
SUSTENTABILIDADE DOS INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS  
= 10 X 100 = 1000 = 58,82%  
   (20 – 03)       17 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 24: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DOS INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
  

O incremento da Contabilidade Ambiental pode ter afetado o resultado deste critério, 

como também pensando em melhoria contínua estuda-se novos itens, para futuros trabalhos, 

conforme tabela 25. 
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TABELA 25: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DOS INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS 
CRITÉRIO 3 – INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS Sim Não NA Observações
a) BALANÇO AMBIENTAL PATRIMONIAL     
1.Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?     
2. A empresa possui títulos a receber?     
3. A empresa possui outros créditos a receber?     
Ativo Realizável a Longo Prazo     
4.Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?     
5. A empresa possui títulos a receber?     
6. A empresa possui outros créditos a receber?     
Ativo Permanente     
Imobilizado     
7. A empresa possui bens em uso no processo de proteção, controle, preservação e 
recuperação ambiental? 

    

8. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?     
Diferido     
9. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 
ambientais? 

    

PASSIVO     
Passivo Circulante     
10. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e financiamentos 
de investimentos na gestão ambiental? 

    

11. A empresa possui multas e indenizações ambientais?     
12. A empresa possui salários e encargos de especialistas da área ambiental?     
Passivo Exigível a Longo Prazo     
13. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e financiamentos 
de investimentos na gestão ambiental? 

    

14. A empresa possui multas e indenizações ambientais?     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
15. A empresa possui reservas para contingências de natureza ambiental?     
b) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO     
RECEITAS     
16. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do meio ambiente?     
CUSTOS     
17. Os custos de produção são superiores as receitas?     
18. Os custos de produção atingem 50% das receitas?     
19. Os custos de produção são inferiores a 50% das receitas?     
20. Existe consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e 
perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição? 
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21. O consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e perda 
acelerada decorrente de exposição de bens à poluição tem se mantido constante? 

    

22. O lucro bruto tem aumentado no último período?     
DESPESAS OPERACIONAIS     
23. A empresa paga honorários de profissionais especializados?     
24. A empresa paga taxas, contribuições e demais gastos relacionados com a área 
ambiental? 

    

RESULTADO NÃO OPERACIONAL     
25. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, como infração à 
legislação ou direito de terceiros? 

    

26. A empresa paga multas e indenizações por acidentes ambientais; perdas por 
exposição de pessoas e bens à poluição? 

    

c) DEMONSTRAÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICA     
INVESTIMENTOS     
27. Existe aquisição de estoques (parcela ainda não consumida)?     
28. Existe aquisição de imobilizados?     
CUSTOS OPERACIONAIS     
29. A empresa paga insumos utilizados para redução dos impactos ambientais?     
30. A empresa possui custos relativos a adaptação à legislação?     
31. A empresa possui gastos com divulgação na área ambiental?     
REDUÇÃO DE REFUGOS     
32. A empresa possui redução de refugos?     
ECONOMIA DE CUSTOS     
33. A empresa possui economia de energia elétrica?     
34. A empresa possui economia em transportes?     
35. A empresa possui economia de matérias primas?     
36. A empresa possui economia de gastos com pessoal (saúde, improdutividade, 
absenteísmo, etc)? 

    

BALANÇO AMBIENTAL FÍSICO     
37. A empresa possui grande quantidade de resíduo que causam impacto?     
Fonte: PFITSCHER, Elisete Dahmer. Sistema de Gestão com aporte na Contabilidade Ambiental e Controladoria. 
Florianópolis: UFSC, 2003. 
 
  

Vale ressaltar que nesta nova abordagem entende-se visualizar melhor cada item, sendo 

este um possível trabalho conforme já mencionado e colocado com maior ênfase nas 

recomendações. 
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4.4.4 Análise do Critério 4 –  Utilização do Serviço 
 

 

A sustentabilidade da utilização do serviço do laboratório, em 2002, apresentava um 

resultado de 57,14%, classificando-se como adequada. Tal resultado, observa-se conforme a 

Tabela 26, apresenta um percentual de 80,00%, ou seja, atualmente a sustentabilidade deste 

critério classifica-se como boa, conforme mostra a Tabela 27. 

 
TABELA 26: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

05 04 01 00 
SUSTENTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO = 04 X 100 = 400 = 80%  
                                                                                                         (05 – 00)     05 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 27: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
 
4.4.5 Análise do Critério 5 –  Serviço Pós-Venda 
 

 

Em 2002, o resultado da sustentabilidade do serviço pós-venda foi de 100,00%, 

classificando-se como excelente. No entanto, atualmente o resultado obtido , conforme mostra a 

Tabela 28, foi de 54,55%, portanto classificando-se como adequada, segundo a Tabela 29. 
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TABELA 28: CÁLCULO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DO SERVIÇO PÓS-VENDA 
TOTAL DE  
PERGUNTAS 

QUADROS 
VERDES 

QUADROS 
VERMELHOS 

QUADROS 
AMARELOS 

11 06 05 00 
SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO PÓS-VENDA = 06 X 100 = 600 = 54,55%  
                                                                                                (11 – 00)     11 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 
 
TABELA 29: CLASSIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE  DO SERVIÇO PÓS-VENDA 

RESULTADO SUSTENTABILIDADE 
Inferior a 30% CRÍTICA 
Entre 30 e 50% PÉSSIMA 
Entre 51 e 70% ADEQUADA 
Entre 71 e 90% BOA 
Superior a 90% EXCELENTE 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 99. (Adaptação da autora) 
 

 Sabe-se ainda que a empresa apresenta uma estratégia ambiental, por valorizar o meio 

ambiente, também como um aspecto de crescimento na área de marketing. Neste sentido, o item 

4.5 faz uma abordagem ao assunto. 

 

4.5 Análise Estratégica Ambiental 

 

A Análise Estratégica Ambiental está relacionada com o nível de desempenho, o 

atendimento a legislação, a situação ambiental e a percepção da empresa, conforme apresentado 

na Tabela 4 do Capítulo 3. 

O modelo proposto por LERÍPIO (2001, p. 72) é voltado para a análise da organização como 

um todo, mas este trabalho realiza a análise de cada critério e subcritério, constantes na Lista de 

Verificação da Sustentabilidade, baseados nas principais etapas do ciclo de vida do produto e da 

prestação de serviço. Desta forma, dando maior ênfase ao pleno atendimento da legislação 

ambiental, a fim da alta administração perceber que preservar o meio ambiente é uma vantagem 
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competitiva e um requisito, assim, viabilizando o início do processo de mudança na organização, 

com a valorização também da Contabilidade Ambiental. 

Ainda, como um complemento da Análise Estratégica Ambiental, é realizada uma nova 

correlação, onde são criados cenários hipotéticos com diferentes repercussões para cada critério e 

subcritério analisados no Laboratório de Análises Clínicas. Assim, são correlacionados o 

desempenho ambiental e os impactos ambientais em relação às exigências legais, à imagem 

organizacional e o balanço financeiro ambiental. 

 

4.5.1 Análise Estratégica Ambiental dos Fornecedores 

 

Os padrões ambientais aplicados pela empresa para os fornecedores de produtos e 

serviços apresentam as seguintes correlações entre sustentabilidade dos fornecedores e 

desempenho ambiental do laboratório, conforme mostra a Tabela 30. 

 
TABELA 30: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE   DOS FORNECEDORES DO LABORATÓRIO E  
DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Amarelo 

 
Adequado Atendimento 

baseado em 
controle/ 
correção 

 

 
Adota  parcialmente padrões ambientais aos seus 

fornecedores de bens e serviços. 
 

Média 
Percepção 

 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. (Adaptação da autora) 
 
 

Numa análise preliminar verifica-se que a sustentabilidade deste critério, classifica-se em 

amarelo, com média percepção, sendo que em 2002 apresentava uma fraca percepção, classificando-

se em laranja. Assim, o cenário esperado para a empresa na situação amarela é apresentado a seguir, 

na Tabela 31. 
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TABELA 31: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DOS FORNCEDORES DO LABORATÓRIO 
Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 
 

4.5.2 Análise Estratégica Ambiental do Processo Produtivo e Prestação de Serviço 

 

O laboratório não possui uma política ambiental escrita nem implantada. No entanto, 

considera a importância das questões ambientais associadas à sua imagem. Assim sendo, a empresa 

não possui um departamento ou gerencia de meio ambiente em sua estrutura organizacional, ficando 

suas atribuições distribuídas principalmente entre o departamento de segurança do trabalho e da 

qualidade. 

 

4.5.2.1 Análise Estratégica Ambiental da Eco-Eficiência do Processo Produtivo e da 

Prestação de Serviço 

 

Os processos produtivos apresentados pelo laboratório são poluidores, ocorrendo à 

geração de resíduos perigosos durante o processamento do produto, mas onde não é necessário 

um alto consumo de energia. A organização atende as normas de saúde e segurança do trabalho e 

o manual de segurança para os processos produtivos é obedecido.  
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O laboratório possui 24 unidades de atendimento, localizadas em Florianópolis, São José, 

Biguaçu, Palhoça, Tijucas e Itajaí, todos em locais de grande circulação, integrados as 

necessidades dos seus clientes. Porém, as avaliações de impacto sobre o quadro biogeológico da 

sua região, no sentido de um sistema de alerta à poluição ainda merecem uma atenção especial, 

por serem desconhecidas.  

Conforme indica a Tabela 32 pode-se observar as seguintes correlações entre 

sustentabilidade e desempenho ambiental da eco-eficiencia do processo produtivo e prestação de 

serviço. 

 
TABELA 32: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE   DA ECO-EFICIÊNCIA DO LABORATÓRIO E  
DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Laranja 

 
Pobre Atendimento 

Parcial 
O poluidor realiza somente alguns esforços 

para controlar a poluição, mas não o 
suficiente para alcançar os padrões legais. 

Fraca 
Percepção 

 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 

A sustentabilidade deste critério, classifica-se em laranja, com fraca percepção, sendo que em 

2002, este mesmo critério apresentava uma classificação azul, com uma percepção acima da média. 

Assim, o cenário atual da empresa na situação laranja está indicado na Tabela 33. 

 

TABELA 33: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DA ECO-EFICIÊNCIA DO LABORATÓRIO 
Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

POBRE  

 
 

ALTO 

 
 

RUIM 
 

 
BAIXO 

(desembolso 
insuficiente p/

proteção 
ambiental) 

 
 

ALTO 

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo a curto 
prazo, Risco de 

Sobrevivência no 
mercado. 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
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4.5.2.2 Análise Estratégica Ambiental do Nível de Tecnologia Utilizada 

 

A empresa adota tecnologias para minimizar o impacto ambiental, ou seja, possui 

equipamentos de ponta capazes de realizar um menor consumo de insumos e um grande volume 

de exames.  A empresa ainda possui um equipamento denominado autoclave, uma espécie de 

caldeira para esterilização do material infectante. Esta caldeira é destinada para o setor de 

descarte de material, onde posteriormente é destinado para a empresa especializada no tratamento 

destes tipos de resíduos. A Tabela 34, indica as correlações entre a sustentabilidade e 

desempenho ambiental para o nível de tecnologia utilizada no laboratório. 

 
TABELA 34: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE   DO NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA  E  
DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Laranja 

 
Pobre Atendimento 

Parcial 
Investe na aquisição de equipamentos com 

um menor consumo de insumos e para 
atendimento a legislação. 

Fraca 
Percepção 

 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. (Adaptação da autora) 
 
 

A análise estratégica ambiental deste critério, atualmente, classifica-se como laranja, com 

uma fraca percepção por parte da empresa. Em 2002, este critério apresentava uma classificação 

vermelha, ou seja, a empresa não possuía nenhuma percepção nesta área.  

Agora, o cenário da empresa na situação laranja é apresentado a seguir, na Tabela 35. 
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TABELA 35: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DO NÍVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA 
NO LABORATÓRIO 

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

POBRE  

 
 

ALTO 

 
 

RUIM 
 

 
BAIXO 

(desembolso 
insuficiente p/

proteção 
ambiental) 

 
 

ALTO 

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo a curto 
prazo, Risco de 

Sobrevivência no 
mercado. 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 
 
 
 
4.5.2.3 Análise Estratégica Ambiental dos Aspectos e Impactos Ambientais do Processo 

 
Segundo a NBR ISO 14001 (1996), aspectos e impactos ambientais são definidos como 

elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente.  

O impacto ambiental, por sua vez, é definido como qualquer modificação do meio 

ambiente resultante das atividades, produtos ou serviços da organização. Os aspectos ambientais 

que causam um impacto ambiental significativo são denominados de significativos e devem ser 

controlados através do estabelecimento e da manutenção de procedimentos e da definição de 

critérios operacionais. 

As correlações realizadas sobre os aspectos e impactos ambientais e os controles 

operacionais dos aspectos ambientais considerados significativos apresentam a seguinte situação, 

ilustrada na Tabela 36. 
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TABELA 36: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE  DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
PROCESSO DO LABORATÓRIO E  DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Amarelo 

 
Adequado Atendimento 

baseado em 
controle/ 
correção 

 

 
O poluidor somente aplica os esforços 
suficientes para atender a legislação 

 

Média 
Percepção 

 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 

 
A situação do laboratório percebida para este critério, no estudo realizado em 2002 e 

atualmente, classifica-se como amarela, com média percepção. Assim, o cenário do laboratório 

de acordo com este desempenho obtido neste critério,  pode ser observado conforme indica a 

Tabela 37. 

 
TABELA 37: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS DO PROCESSO DO LABORATÓRIO 

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 
 
 
 
4.5.2.4 Análise Estratégica Ambiental dos Recursos Humanos na Organização 

 
Na administração de recursos humanos, os resultados das correlações entre 

sustentabilidade e desempenho ambiental, indicam que o laboratório informalmente apresenta, 

através de palestras, as questões ambientais, segundo mostra a Tabela 38. 
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TABELA 38: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE  DOS RECURSOS HUMANOS DO LABORATÓRIO E  
DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Amarelo 

 
Adequado Atendimento 

baseado em 
controle/ 
correção 

 

 
Possui um programa de educação ambiental voltado 
para ações básicas como a coleta seletiva de lixo e é 

desenvolvido através de palestras com freqüência 
anual. 

 

Média 
Percepção 

 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. (Adaptação da autora) 
 
 

No critério recursos humanos analisado, em 2002, obteve-se uma classificação da 

sustentabilidade azul, com uma percepção acima da média. Atualmente está classificado em 

amarelo, como média percepção. Esta situação ambiental atual, correlacionada com alguns 

critérios específicos, cria um cenário esperado para este critério analisado, melhor apresentado na 

Tabela 39. 

 
TABELA 39: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DOS RECURSOS HUMANOS DO 
LABORATÓRIO  

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 

4.5.2.5 Análise Estratégica Ambiental da Disponibilidade de Capital 

 

Considerando agora a disponibilidade de capital, observa-se que o laboratório não possui 

capital próprio para realizar investimentos ambientais. A empresa também não identifica lucro 

operacional no gerenciamento de resíduos (venda de resíduos e redução do desperdício de água, 
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de energia e de recursos naturais). No entanto, o laboratório não possui nenhuma restrição para 

concessão de empréstimos para a realização de investimentos ambientais. A Tabela 40 mostra as 

correlações entre sustentabilidade e desempenho ambiental da disponibilidade de capital do 

laboratório. 

 
TABELA 40: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE   DA DISPONIBILIDADE DE CAPITAL DO 
LABORATÓRIO  E  DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Laranja 

 
Pobre Atendimento 

Parcial 
O poluidor realiza somente alguns esforços 

para controlar a poluição, mas não o 
suficiente para alcançar os padrões legais 

Fraca 
Percepção 

 
Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 

A real situação do critério disponibilidade de capital do laboratório, está classificada em 

laranja, com uma fraca percepção. No estudo realizado em 2002, este mesmo critério analisado 

apresenta a mesma classificação da sustentabilidade. Esta situação pode ser percebida através de 

uma nova correlação, criando um cenário esperado para o laboratório, apresentado na Tabela 41. 

 
TABELA 41: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DA DISPONIBILIDADE  DE CAPITAL DO 
LABORATÓRIO 

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

POBRE  

 
 

ALTO 

 
 

RUIM 
 

 
BAIXO 

(desembolso 
insuficiente p/

proteção 
ambiental) 

 
 

ALTO 

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo a curto 
prazo, Risco de 

Sobrevivência no 
mercado. 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
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4.5.3 Análise Estratégica Ambiental dos Indicadores Gerenciais e Contábeis 

 

Os indicadores gerenciais e contábeis são “peças chave” deste estudo, uma vez que este é 

o diferencial do trabalho. Pode-se apresentar as seguintes correlações entre sustentabilidade do 

negócio e o desempenho ambiental do laboratório, ilustradas na Tabela 42. 

 
TABELA 42: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE  DOS INDICADORES GERENCIAIS E CONTÁBEIS DO 
LABORATÓRIO E  DESEMPENHO AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Amarelo 

 
Adequado Atendimento 

baseado em 
controle/ 
correção 

 
 

 
Os investimentos ambientais representam entre 1 a 
2% dos investimentos totais e são definidos com 
base nos projetos gerados internamente de forma 

espontânea. Os ganhos financeiros estão atrelados a 
redução do desperdício relacionado aos insumos 

água e energia elétrica e a comercialização de 
resíduos. 

 

Média 
Percepção 

 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. (Adaptação da autora) 
 
 

Entende-se como já relatado no item 4.4.3 que pode se ter um melhor diagnóstico quando 

examinada cada questão, conforme Tabela 25. 

O critério indicadores gerenciais e contábeis, atualmente possui uma sustentabilidade 

classificada em amarelo, com média percepção. Este mesmo critério, analisado em 2002, possuía a 

mesma classificação. Vale ressaltar, que em 2002 a análise foi realizada apenas para os indicadores 

gerenciais já que a pesquisa não englobava a área da Contabilidade Ambiental.  

A real situação deste critério, classificada em amarela, pode envolver uma nova 

correlação, criando um cenário esperado dos indicadores gerencias e contábeis, conforme indica a 

Tabela 43. 
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TABELA 43: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DOS INDICADORES GERENCIAIS E 
CONTÁBEIS DO LABORATÓRIO  

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 

4.5.4 Análise Estratégica Ambiental da Utilização do Serviço 

 
A utilização do serviço por parte do consumidor possui uma percepção acima da média, já 

que pelo fato do laboratório não atender pacientes conveniados com o Sistema Único de Saúde 

(SUS), pode-se atribuir que a maioria dos clientes é de classes sociais entre média e alta. Estes 

clientes, normalmente são pessoas conscientes e com um bom nível de esclarecimento ambiental. 

Além disso, o serviço de realização de exames prestado pelo laboratório possui uma alta 

concorrência. A Tabela 44 mostra as correlações entre a sustentabilidade e o desempenho 

ambiental da utilização do serviço. 

 
TABELA 44: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE  DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO  E  DESEMPENHO 
AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Azul 

 
 

Bom Atendimento 
Pró-ativo 

O nível de poluição é menor que os padrões 
legais em pelo menos 50%. Poluidor também 

apresenta disposição adequada de lodos, 
housekeeping, registros detalhados de 

poluição e razoável manutenção de sistemas 
de tratamento de efluentes 

PRODUÇÃO LIMPA 

Percepção 
Acima da 

Média 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
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A análise estratégica ambiental do critério utilização do serviço, atualmente, classifica-se 

como azul, com uma percepção do laboratório acima da média. Em 2002, este critério apresenta 

uma classificação amarela, ou seja, a empresa possuía média percepção para este critério 

analisado. O cenário esperado atualmente para a empresa na situação azul, é apresentado na 

Tabela 45. 

 
TABELA 45: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DO 
LABORATÓRIO 

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes e 
emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo Direto Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional

 
 

BOM 
 

 
 

BAIXO 

 
 

BOA 

 
MÉDIO 

(investimentos 
associados à 
prevenção da 

poluição) 

 
 

BAIXO 

 
 

PEQUENA 

Lucro real a 
médio prazo, 
tendência de 
aumento de 

competitividade 
e de mercado. 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
 
 
 
4.5.5 Análise Estratégica Ambiental do Serviço Pós-Venda 

 

O serviço pós-venda possui uma correlação entre a sustentabilidade e o desempenho 

ambiental classificada como média percepção por parte do laboratório, de acordo com a Tabela 

46. 

TABELA 46: CORRELAÇÕES  ENTRE  SUSTENTABILIDADE  DO SERVIÇO PÓS-VENDA  E  DESEMPENHO 
AMBIENTAL 
Classificação 

Em Cores 
Nível de 

Desempenho 
Atendimento
à Legislação 

Situação 
Ambiental 

Percepção da
Empresa 

Sustentabilidade     
Amarelo 

 
Adequado Atendimento 

baseado em 
controle/ 
correção 

 

 
O poluidor somente aplica os esforços 
suficientes para atender a legislação 

 

Média 
Percepção 

 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
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A responsabilidade do produtor ou do prestador de serviços deixa de acabar no ato da 

venda do seu produto ou do seu serviço. Alguns produtores de pilhas agora são responsáveis pelo 

caráter biodegradável de suas pinhas usadas. A história do produto, assim como a do serviço, está 

sendo cada vez mais analisada de modo a confirmar que se integra a prazo no ecossistema. 

Talvez, nos dias de hoje esta consciência englobe somente os produtos, mas num futuro próximo 

pode acontecer o mesmo com os serviços. 

O laboratório possui alguns produtos, gerados com o serviço, que não podem ser 

reaproveitados, reciclados e nem reutilizados. Estes produtos apresentam um perigo para o meio 

ambiente e requerem um cuidado especial com o seu destino final, que se dá através de uma 

empresa especializada no tratamento de resíduos infectantes, desta forma a empresa acaba 

gerando empregos e renda na sociedade.  

A sustentabilidade deste critério, classifica-se em amarela, com média percepção o 

laboratório, sendo que em 2002, este mesmo critério apresenta uma classificação verde, com alta 

percepção. Assim, o cenário para a empresa, atualmente, com uma média percepção, ou seja, na 

situação amarela, apresentado na Tabela 47 propicia futuras comparações. 

 
 
TABELA 47: CENÁRIO DE ACORDO COM  DESEMPENHO AMBIENTAL DO SERVIÇO PÓS-VENDA DO 
LABORATÓRIO  

Balança Financeiro Ambiental 
(aplicável somente à rubrica 

gerenciamento de resíduos, efluentes 
e emissões) 

 
 

Desempenho 

 
Impacto 

Ambiental 
associado 

às 
atividades 

Imagem  
Organizacional 
junto a órgãos 

ambientais, 
ONGs e 

consumidores 
conscientes 

Custo 
Direto 

Passivo Receita 

 
Resultado 

Organizacional 

 
 

ADEQUADO 

 
 

TOLERADO 

 
 

NEUTRA 
 

 
ALTO 
(custos 

associados ao
controle da 
poluição) 

 
 

TOLERADO

 
 

NENHUMA 

 
Prejuízo imediato, 

tendência de 
perda de 

competitividade e 
de mercado 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 73. 
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4.6 Definição da Atividade Empresarial 
 
 
 

A possibilidade de obter melhores resultados pode estar vinculada a atividade da empresa 

analisada, com sua missão, ou seja,  a empresa estando inserida no contexto de melhoria contínua 

do seu trabalho, pode aceitar com maior facilidade um novo método. 

Essa atividade já havia sido cumprida antes da aplicação do Método GAIA, pois o 

Laboratório de Análises Clínicas já possuía definição da missão, visão, política e valores, 

conforme apresentado a seguir:  

 

Missão: 

“Satisfação dos clientes por meio da excelência na prestação de serviços, garantindo a 

rentabilidade e o desenvolvimento do potencial humano.” 

Visão: 

“Ser um referencial na área da saúde, pela qualidade das informações fornecidas, 

garantindo uma logomarca diferenciada no mercado.” 
Política: 

“O Laboratório Médico Santa Luzia mantém o compromisso de assegurar a satisfação dos 

clientes e da comunidade, o comprometimento dos colaboradores, a parceria com os 

fornecedores, a eficiência e a eficácia dos processos, garantindo a competitividade e o 

cumprimento do papel na sociedade.” 
Valores: 

“Cliente Satisfeito. Ética e Credibilidade. Lealdade e Comprometimento. 

Responsabilidade Social. Respeito ao Meio Ambiente. Educação Continuada. Trabalho Em 

Equipe”.  
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4.7  Programa de Sensibilização das Partes Interessadas 

 

Nesta etapa, onde se deve divulgar a política ambiental e os colaboradores serem 

estimulados a participarem ativamente das iniciativas em busca da melhoria do desempenho 

ambiental, observa-se que o Laboratório realiza periodicamente (trimestralmente e/ou quando 

necessário) programas que envolvem palestras e treinamentos, envolvendo a alta administração e 

os colaboradores do laboratório. Inclusive, investindo atualmente, na qualificação de alguns de 

seus colaboradores internos na área ambiental. 
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4.8 Mapeamento da Cadeia de Produção e Consumo 

 

O mapeamento torna-se necessário para conhecer os caminhos que o material biológico 

coletado segue dentro da empresa. Nos processos de coleta e análises de material do laboratório 

em estudo, entre muitos insumos, são utilizados reagentes químicos, vidrarias, plásticos e agulhas 

de aço, oriundos de indústrias químicas e petroquímicas. 

 

CADEIA DO MACRO PROCESSO 
 

RECEPÇÃO AO CLIENTE 
 
 
   

ATENDIMENTO 
 

 
 
 

MATERIAL BIOLÓGICO 
COLETADO EM CASA 

MATERIAL BIOLÓGICO 
COLETADO NO 
LABORATÓRIO 

 
TRIAGEM  

DISTRIBUIÇÃO 
 IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 
 
 

  LABORATÓRIOS SETORIAIS 
 
 
 

      PROCESSAMENTO  DAS ANÁLISES 
 
 
 

  
EMISSÃO DO LAUDO 

 
FIGURA 7: MAPEAMENTO DA CADEIA DE PRODUÇÃO E CONSUMO 
Fonte: MANSO, Paulo Roberto Jardim et. al. Estudo de Caso – GAIA – Laboratório de Análises Clínicas. Florianópolis: 
UFSC, 2002, p. 23. 
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4.9 Estudo de Entradas e Saídas dos Processos 

 

4.9.1 Entradas e Saídas dos Processos de Parasitologia 

 

TABELA 48: ENTRADAS E SAÍDAS DOS PROCESSOS DE  PARASITOLOGIA 

ENTRADAS PROCESSO      SAÍDAS

Fezes Laudo das análises
Embalagens plasticas         Aspécto morfológico Energia 1

Iodo Água
Sulfato de zinco Efluente com solução química
Acido Acético             Enriquecimento Efluente químico contaminado 2

Acetato de sódia com material biológico
Formoldeido Água contaminada com material 

Etiqueta gomada          Prepario de Lâmina biológico 3
Espátula de madeira Efluente com detergente

Copinhos descartáveis Gase com material biológico
gase         Microscopia de Lamina Embalagem Plastica 4

lâmina de vidro para microscopia Vapores de água
Lamínula de microscopia Ruído

Água Alça de plástico
Energia Lamínula

Alça de plástico Papel toalha
Detergente Copo plástico de 50ml com
Papel toalha material biológico

Copos plásticos de 50 ml Saco plástico com lixo comum
Pincel Atômico Saco plástico com papel para

Sacolas plásticas reciclagem
Ácido fosfotúngstico Saco plástico com lixo hospitalar

Cromotrope 2R Aparas de etiquetas gomadas
Fast Green Etiquetas gomadas

Saco plástico para lixo comum
Saco plástico para lixo

hospitalar
Fonte: MANSO, Paulo Roberto Jardim et. al. Estudo de Caso – GAIA – Laboratório de Análises Clínicas. Florianópolis: 
UFSC, 2002, p. 24. 
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4.9.2 Entradas e Saídas dos Processos de Bioquímica 

 

 
 

FIGURA 8: ENTRADAS E SAÍDAS DOS PROCESSOS DE BIOQUÍMICA 
ratório de Análises Clínicas. Florianópolis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRADAS  (qualitativa)                    PROCESSO                                SAIDAS 
 
Paciente 
- Jornais, revistas,  
- Café, 
- Açúcar (embalagem) 
- Espátula de homogeneização plástica 
- Torrada (biscoito, bolacha.....) 
- Descartáveis (copo plástico) 
- Papeis de cadastro 
- Etiquetas auto colantes 
- Tinta, e outros que lembrar 
- Material Biológico 
- Algodão 
- Álcool 
- Agulha composta de metal 
- aço inox AISI 316) e plástico 
- Água 
- Energia 
- Reagentes Químicos 
- Conservantes Gel 
- Esparadrapo (milipore) 
- Recipientes (tubos) Plásticos 
- Recipientes vidro 
- Luva de látex 
- Desinfetante para higiene da mão 
- Embalagem de material de coleta 
     (isopor, plástico..) 
- Rolha de borracha 
- Papel higiênico 
- Plástico do acento sanitário  
- Papel toalha 
- Caixa de papelão para descartáveis  
- Hospitalares 
- Saco plástico para lixo não hospitalar 
 

- Recipiente plástico etiquetado, arrolhado 
com material biológico 

- Copo descartável com restos de café e 
açúcar 

- Espátula plástica descartável 
- Embalagem plástica aluminizada 
- Papel com cola (sobra etiqueta) 
- Material Biológico 
- Algodão com material Biológico e com 

metais pesado (iodo) tóxico 
- Emissões atmosférica (Álcool volatilizado 

/ iodo) 
- Agulha 
- Água 
- Energia 
- Esparadrapo 
- Luva de látex 
- Sabão  
- Papel (higiénico - toalha) 
- Embalagem de papelão com lixo 

hospitalar 
- Saco plástico com lixo doméstico com 

material orgânico (resto de açúcar e café, 
leite e plástico 

- embalagem de isopor/papelão/plástico 
- Seringas descartáveis 
- Escalpo 
- Reagentes químicos 
- Efluente líquido c/ material biológico 
- Efluente líquido com detergentes 
- Efluente líquido com prod. químicos 

COLETA DE MATERIAL 
BIOLÓGICO E EXECUÇÃO DE 

ANÁLISE LABORATORIAL 

Fonte: MANSO, Paulo Roberto Jardim et. al. Estudo de Caso – GAIA – Labo
UFSC, 2002, p. 25. 
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4.10 Inventário de Aspectos e Impactos Ambientais 

 

A partir da identificação das entradas e saídas do processo, é possível realizar o inventário 

de aspectos e impactos ambientais, o qual será apresentado a seguir. A pontuação será obtida 

através da matriz de vulnerabilidade, considerando a escala de valores para priorização de 

aspectos e impactos ambientais, conforme Tabela 5 do Capítulo 3. 

 

 

TABELA 49: INVENTÁRIO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

ASPCTO  PREOCUPAÇÕES PREOCUPAÇÕES média
(Conseqüência IMPACTO      AMBIENTAIS    COMERCIAIS Σ Σ

ATIVIDADE da atividade / resíduo) POLUIÇÃO P E S D Σ E F C E P E Σ amb/com dos
O P amb L C A C P I com %

Água c/ detergente Água super. 5 3 4 4 16 80% 1 3 3 3 4 4 18 60% 7,00 81,20%
Solução química Água super. 2 2 2 2 8 40% 1 2 2 3 3 4 15 50% 4,50 41,00%

  Exame parasitológico Solução quím. Cont. Água super. 4 2 2 2 10 50% 1 4 3 4 4 5 21 70% 6,00 51,40%
Solução iodada Água super. 3 5 4 5 17 85% 1 4 4 5 5 5 24 80% 8,25 86,60%
Odor 5 4 3 3 15 75% 1 3 3 3 4 5 19 63% 6,92 76,27%

Ruídos
sonora 5 4 5 5 19 95% 1 3 3 5 3 5 20 67% 8,08 96,33%

Álça Poluição
Plásticas solo, água 2 2 2 2 8 40% 2 2 2 2 2 2 12 40% 4,00 40,80%
Lamínula Poluição
Vidro solo 3 2 2 2 9 45% 2 2 2 2 2 2 12 40% 4,25 45,40%
Papel Poluição
Toalha sólo, água 2 2 2 2 8 40% 2 2 2 2 2 4 14 47% 4,33 40,47%
Copo Poluição 
plástico c solo, água 2 2 2 2 8 40% 2 2 2 2 2 2 12 40% 4,00 40,40%
mat. Biol.
Saco plást Poluição 
lixo comum solo, água 3 3 3 5 14 70% 2 2 2 5 2 2 15 50% 6,00 70,50%

visual 
Saco plást Poluição
Papel recicl visual, solo 1 1 1 1 4 20% 1 1 1 1 1 1 6 20% 2,00 20,20
Saco plást Poluição
lixo hospit. ar, água, 1 1 1 1 4 20% 1 1 1 1 1 1 6 20% 2,00 20,20

solo
Aparas Poluição
gomada solo, água 1 1 1 1 4 20% 1 1 1 1 1 1 6 20% 2,00 20,20
Tinta Poluição

solo, água 1 1 1 1 4 20% 1 1 1 1 1 1 6 20% 2,00 20,20

%

%

%

%

 
 

Fonte: MANSO, Paulo Roberto Jardim et. al. Estudo de Caso – GAIA – Laboratório de Análises Clínicas. Florianópolis: 
UFSC, 2002, p. 1-2. 
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TABELA 49: INVENTÁRIO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS – CONT. 

         
ASPECTO  PREOCUPAÇÕES PREOCUPAÇÕES média

(Conseqüência IMPACTO      AMBIENTAIS    COMERCIAIS Σ Σ
ATIVIDADE da atividade / resíduo) POLUIÇÃO P E S D Σ E F C E P E Σ amb/com dos

O P amb L C A C P I com %
Identificação visual 4 3 2 1 10 50% 2 4 1 3 4 5 19 63% 5,67

Recepção do cliente, Etiquetas gomadas solo 2 2 2 2 8 40% 2 3 2 2 4 5 18 60% 5,00
entrega de material e Frascos plásticos 18 45% 37 62% 5,33 45,62%
orientação ao cliente Frascos c/ prod. Quím. 6
sobre a coleta Papel c/ instruções

Sacola plástica
Retorno do cliente ao Identificação Visual 4 3 2 1 10 50% 2 4 1 3 4 5 19 63% 5,67
laboratórios com material Etiquetas gomadas Solo 3 2 2 2 9 45% 2 3 2 2 4 5 18 60% 5,25
colhido, FEZES. Frascos c/ material Água superf. 3 2 2 4 11 55% 2 3 4 4 4 5 22 73% 6,42 4
Café, bolacha,  copo biológico e prod. Quím. Água subt. 3 2 5 5 15 75% 2 5 5 5 5 5 27 90% 8,25
descartável de plástico, Sacola plástica 45 56% 86 72% 6,40 56,61%
espátula de plástico; Copo descartável com 

sobras de mat. Orgânico
Saco de lixo plástico
Lixo org., embalagem
de plástico aluminizada
Resíduos de fezes Visual 5 5 2 2 14 70% 2 4 1 2 4 2 15 50% 6,00
Identificação Solo 2 2 2 2 8 40% 2 3 3 3 4 5 20 67% 5,33
Etiquetas gomadas Água superf. 2 3 3 3 11 55% 2 3 3 3 4 5 20 67% 6,08

Exame Sacola plástica Água subt. 2 3 4 5 14 70% 2 5 5 5 5 5 27 90% 8,00 3
Morfológico Espátula de madeira Odorífero 5 5 4 3 17 85% 2 3 3 2 5 5 20 67% 7,58 58,75%

Acidente pessoal com Sonoro 4 4 3 5 16 80% 2 3 3 5 5 5 23 77% 7,83
material biológico Auto contam. 5 5 3 3 16 13% 2 3 2 4 4 4 19 11% 7,17

82 59% 129 61% 6,86
Efluente químico Solo 4 2 3 3 12 60% 1 3 4 5 4 5 22 73% 6,67
contaminado com Água superf. 4 2 5 4 15 75% 1 3 4 5 4 5 22 73% 7,42
material biológico Água subt. 4 2 5 5 16 80% 1 5 5 5 4 5 25 83% 8,17 91,59%
Espátula de madeira Odorífero 5 2 2 2 11 55% 1 4 2 2 2 2 13 43% 4,92
Copo descartável 50ml Sonora 5 4 5 5 19 95% 1 3 3 5 3 5 20 67% 8,08
Gaze contaminada 73 91% 102 85% 7,05

Enriquecimento Papel toalha 2
Detergente
Embalagem plástica
Sacola plástica
Etiqueta gomada

Efluentes c/ detergente Água super. 4 4 4 5 17 85% 1 4 3 5 5 5 23 77% 8,08
Preparo de Papel toalha

Lâmina Corante c/ iodo 1
Efluente c/  prod. Quím.
Material Biológico 86,53%
Alça Plástica
Lâmina
Lamínula
Papel Solo 5 2 2 2 11 55% 1 2 2 2 4 5 16 53% 5,42

Laudo Tinta Água super. 5 3 4 4 16 80% 1 3 3 3 4 5 19 63% 7,17 5
27 68% 35 58% 6,29 68,08%

Fonte: MANSO, Paulo Roberto Jardim et. al. Estudo de Caso – GAIA – Laboratório de Análises Clínicas. Florianópolis: 
UFSC, 2002, p. 3. 
  

Os aspectos e impactos ambientais considerados prioritários foram: 

1 - Resíduos sólidos e efluentes líquidos tóxicos do descarte de materiais contaminados com 
reagentes químicos, causam poluição do solo e da água. 
2- Resíduos sólidos e efluentes líquidos do descarte de materiais contaminados com material 
biológico, causam poluição do solo e da água. 
3- Resíduos sólidos do descarte dos recipientes de vidro e plástico, sem contato com material 
biológico, causam poluição do solo e da água. 
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4.11 Identificação Criativa de Oportunidades de Melhoria 

 

As empresas necessitam conhecer os aspectos e impactos de forma priorizada, pois a 

partir desta situação que se visualiza as possibilidades de novas oportunidades. Para cada 

problema identificado no Critério 3 (Indicadores Gerenciais e Contábeis) da Lista de Verificação 

da Sustentabilidade são obtidas sugestões para melhoria no desempenho da organização, 

conforme mostra a Tabela 50.  

 
 TABELA 50: DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Aspecto e Impacto 
Priorizado 

Oportunidades de Melhoria Identificada 

Contabilidade Ambiental Criação de uma contabilidade autônoma para a área 
ambiental, utilizando um sistema de contabilização dos 
esforços financeiros para o meio ambiente;  

Custos Ambientais de 
Prevenção 

Controle dos custos ambientais de prevenção a fim de evitar 
gastos desnecessários, embora não possua nenhuma ação 
judicial pode vir a ocorrer no futuro; 

Custos Ambientais de 
Avaliação 

Controle dos custos ambientais de avaliação, no sentido de 
verificar se os custos são realmente necessários, trabalhar na 
eficiência (fazendo o correto) e na efetividade (realizando a 
coisa certa), mantendo consistência nos atos praticados pela 
empresa; 

Investimentos Ambientais Controle dos investimentos realizados na área ambiental 
através de identificação clara por parte de uma Contabilidade 
autônoma; 

Avaliação Mensal No relatório mensal devem figurar as despesas e receitas 
relativas ao meio ambiente, de maneira que se avalie o 
impacto ambiental, em matéria de identificação da 
responsabilidade e definição de regras ao nível da própria 
empresa ou ao nível do país ou da comunidade e selecionar as 
vantagens desta união gestão ambiental e contabilmente 
correta; 

Marketing Criação de um plano de comunicação na área de ambiental 
como estratégia de marketing. 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 103. (Adaptação da autora) 
 

  



      80 
 

Vale ressaltar ainda que a tabela 50 proporciona um melhor entendimento sobre as 

possibilidades de melhoria; podendo-se em data posterior fazer novos estudos e verificar a 

fidedignidade dos dados e informações obtidos. 

 

4.12 Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica e Ambiental 

 

A empresa estudada mostra uma conscientização boa em relação a valorização do meio 

ambiente e uso dos recursos naturais para ampliar seu próprio negócio também de forma social e 

econômica, unindo desta maneira a gestão ambiental com a gestão econômica e financeira, 

utilizando a perspectiva contábil. 

No trabalho realizado em 2002, já se verifica a viabilidade técnica e econômica para todas 

as soluções propostas, porém não se tinha base para verificar os aspectos relativos ao critério 3-

Indicadores Contábeis da lista de verificação da sustentabilidade. Neste novo estudo que se quer 

apresentar nesta pesquisa verifica-se com maior ênfase e como também priorizando por 

determinados itens, conforme Tabela 50. 

A contribuição que se quer ainda relatar é a possibilidade de mini cursos de extensão que 

podem ser realizados a esta instituição pelo interesse colocado em uma das entrevistas, e 

proporcionar a empresa um novo diagnóstico conforme sugerido na Tabela 25.  
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4.13 Planejamento Ambiental 

 

TABELA 51 : PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL PARA UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
What Why When Where Who How 

O QUE POR QUE QUANDO ONDE QUEM COMO 
Proporcionar a 

empresa melhor 
imagem no 
mercado e 

posicionamento 
comercial 

 

Busca de 
vantagem 

competitiva no 
setor e melhoria da 
comunicação com 

as partes 
interessadas 

30 dias Comunicação 
Interna e 
Externa 

(Imprensa) 

Diretoria Instalação de 
um Plano de 

Comunicação 
Interna e 
Externa 

Solicitar mini 
cursos e cursos 
de qualificação 

sobre a 
implantação de 
um Sistema de 

Gestão e de uma 
Contabilidade 

Ambiental 
 

Busca de 
qualificação dos 

colaboradores em 
todas as áreas da 

empresa 

180 dias Em todas as 
áreas da 
empresa 

Diretoria Adoção de um 
programa de 

educação 
ambiental para 
os funcionários 

e par a 
comunidade. 

Manter contato 
com pessoal 
especializado 

na área 
ambiental,  em 

especial em 
Gestão e 

Contabilidade 
Ambiental 

(UFSC) 
Implantação de 
um Sistema de 

Gestão 
Ambiental 

(SGA) 
 

Maior controle do 
processo, redução 
de custo, melhoria 

da imagem, do 
clima 

organizacional, da 
comunicação 

interna e externa e 
com as partes 
interessadas. 

360 dias  Em todas as 
áreas da 
empresa 

Diretoria Treinamento de 
Educação 

Ambiental e de 
controle 

operacional 
para os 

responsáveis 
pelos processos

Implantação da 
Contabilidade 

Ambiental 
(paralelamente a 
implantação do 

SGA) 

Análise das contas 
autônomas, 

proporcionando 
melhor 

identificação e 
controle das 

receitas, custos, 
despesas e 

investimentos. 

360 dias Em todas as 
áreas da 
empresa 

Diretoria Contratar 
pessoal 

especializado 
na área de 

Contabilidade 
Ambiental 
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Controle dos 
investimentos 

(paralelamente a 
implantação da 
Contabilidade 

Ambiental) 
 

Avaliar e 
acompanhar 

financeiramente o 
custo dos 

investimentos 
relativamente às 

economias feitas e 
a progressão do 

volume de 
exames. 

180 dias Em todas as 
áreas da 
empresa 

Diretoria Mantendo 
contatos com 

pessoal 
especializado 
por estudos na 

área de 
Contabilidade 

Ambiental 
(UFSC) 

Desenvolver a 
área de 

marketing 
(paralelamente a 
implantação do 

SGA) 

Melhoria dos 
resultados 

econômico-
financeiros 

evidenciando que 
a valorização da 

questão ambiental 
pode proporcionar 

melhores 
rendimentos, e  
atendimento as 

exigências 
ambientais das 

partes 
interessadas. 

90 dias Em todas as 
áreas da 
empresa 

Diretoria Contratar 
pessoal 

especializado 
na área de 
marketing 

Fonte: LERÍPIO, 2001, p. 83. (Adaptação da autora) 
 

 A empresa preocupada com a gestão do meio ambiente deve assumir algumas atividades 

estratégicas, em áreas como, marketing, produção, recursos humanos, jurídico e financeiro.  

 O nível técnico exigido a quem tem a responsabilidade dos processos torna-se um fator de 

influência das atividades da empresa, de implicação imediata e de importância no ecossistema 

ambiental à medida que esses processos se tornam mais sofisticados. Para desenvolver melhor as 

responsabilidades pelas questões ambientais torna-se interessante implantar na empresa um 

programa de educação ambiental, a fim de qualificar os colaboradores de todas as áreas da 

empresa para uma posterior adoção de um Sistema de Gestão Ambiental, bem como para a 

implantação da Contabilidade Ambiental (ABREU, 2001, p. 138). 

 A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental permite a organização fazer o 

levantamento e avaliação dos aspectos e impactos ambientais de suas atividades, produtos e 
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serviços, estabelecer indicadores ambientais com base nos padrões legais e em comparação com 

outras unidades da empresa ou com o histórico de desempenho, além de adotar uma sistemática 

de melhoria contínua dos indicadores ambientais. 

A Contabilidade possui como objetivo informar para o controle do Patrimônio, para a 

avaliação do desempenho e para a tomada de decisão. Assim, estes objetivos dependem da 

capacidade de acumulação de informações sobre as transações econômicas realizadas pelas 

empresas e também dependem da capacidade de comunicação aos usuários a respeito dessas 

transações e dos resultados alcançados.  

A fim de atender aos anseios de seus usuários a Contabilidade vem se aprimorando ao 

longo do tempo e dividindo-se em áreas específicas de atuação. Neste sentido, a Contabilidade 

Ambiental busca entre outros aspectos, registrar em contas contábeis específicas, na data de sua 

ocorrência, em consonância com o disposto nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, toda 

e qualquer atividade desenvolvida ou em desenvolvimento, não importando se em maior ou 

menor relevância, mensurável em moeda, que cause qualquer tipo de dano ao meio ambiente, 

bem como qualquer ação destinada a amenizar ou extinguir tais danos.  

As Demonstrações Contábeis Ambientais realizadas pela Contabilidade Ambiental podem 

ser um instrumento a mais na gestão ambiental. Assim, torna-se muito importante a implantação 

da Contabilidade Ambiental, pois desta forma é possível identificar, registrar e mensurar os 

impactos ecológicos causados pelos processos produtivos e prestação de serviços no momento 

em que ocorrem. Pois, o registro apenas das contingências ambientais passivas demonstra o fato 

consumado, ou seja, uma ação passiva diante do problema. Desta forma, a implantação da 

Contabilidade Ambiental deve produzir informações que permitam uma gestão ambiental voltada 

para o desenvolvimento sustentável. 
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O volume dos investimentos no laboratório pesquisado decorre de projetos gerados de 

forma espontânea dentro da empresa, buscando principalmente o atendimento a legislação 

ambiental e melhorias no processo produtivo e na prestação do serviço. O retorno financeiro do 

investimento ambiental está atrelado a redução do desperdício de insumos do processo produtivo 

e da prestação de serviço, principalmente o papel que é reciclado. É importante para o 

laboratório, identificar e controlar os ganhos financeiros com a questão ambiental, bem como os 

custos com os investimentos realizados no processo de descarte dos resíduos infectantes para os 

cuidados de uma empresa especializada neste tipo de resíduo. 

As relações com a mídia e a imprensa também fazem parte das responsabilidades de 

gestão. A comunicação é um fator vital na vida da empresa e para a sua integração no meio 

ambiente local. Neste sentido, o fato do laboratório não possuir nenhuma premiação pela sua 

atuação na valorização do meio ambiente, pode ser determinado pela falta de imagem e 

posicionamento comercial, através da comunicação interna, externa e do marketing, mesmo 

sabendo do grande interesse desta instituição na educação ambiental, mostrando mais uma 

alternativa de competitividade de mercado favorável. 

Através do marketing são identificados os mecanismos de comunicação com as partes 

interessadas e suas exigências ambientais. A comunicação está separada em dois níveis: interna e 

externa. A comunicação interna, por meio de relatórios de performance ambiental, flui entre os 

vários níveis e funções da empresa. Já a comunicação externa, tem a finalidade de receber, 

documentar e responder aos comunicados ambientais relevantes dos clientes, fornecedores, 

comunidade, órgãos governamentais e não-governamentais, dos acionistas e dos financiadores. 

Assim, na área de marketing busca-se identificar os valores associados com a imagem da empresa 

e sua percepção de vantagens competitivas com a questão ambiental, além das principais 

exigências ambientais dos clientes.  
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Segundo BACKER (1998, p. 98) “Comunicar, convencer, explicar tornou-se tão 

importante como fazer, produzir, realizar. Todos os setores, todas as empresas sofrem mais ou 

menos a influência da mídia e da imprensa”.  

Observa-se no laboratório, que os colaboradores internos possuem uma certa informação 

sobre meio ambiente. Estes, em níveis hierárquicos superiores, são instruídos e reciclados em 

formação com vista a dar-lhes um sentido em responsabilidade ambiental, de tal forma que os 

próprios colaboradores veiculam uma ideologia ambiental. Os colaboradores estimam que a 

sociedade está atrasada na sua estratégia ambiental, este posicionamento é tomado com base no 

fato de que menos de 30% dos laboratórios de análises clínicas da grande Florianópolis seguem à 

risca as normas de biossegurança.  

Assim, como estratégia pode-se criar um plano de comunicação na área ambiental, como a 

empresa possui na área da qualidade, onde é altamente preocupada e possui diversos prêmios. 

Este pode fundamentar-se em objetivos claramente identificados, ligados aos objetivos das outras 

atividades do laboratório. Através dessa ferramenta pode-se explicar ao público a estratégia da 

empresa quanto ao meio ambiente. Torna-se ainda importante à realização de um canal de 

comunicação com as partes interessadas, desenvolvendo uma sistemática para atendimento, 

acompanhamento e registro de todas as reclamações ambientais, além da criação de relatórios 

ambientais disponíveis ao público. A empresa deve antecipar as preocupações ambientais de seus 

clientes, desta forma alcançando uma vantagem competitiva e pró-ativa. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  
 
Antes de apresentar as considerações finais sobre a pesquisa “Método GAIA na 

perspectiva contábil: gestão ambiental”, é preciso verificar se o trabalho fornece respostas aos 

objetivos propostos.   

O objetivo geral era voltado à identificação das contribuições do método GAIA para a 

gestão ambiental na perspectiva contábil em um laboratório de análises clínicas. 

O presente trabalho toma como base, o método GAIA - Gerenciamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais (LERÍPIO, 2001), ampliando o método com a introdução da Contabilidade 

Ambiental8. Neste sentido, as conclusões são apresentadas de acordo com os objetivos propostos, 

recomendações para trabalhos futuros e finalizando com as considerações finais. 

 

5.1 Atendimento aos Objetivos Propostos 

 

O cumprimento do objetivo geral da pesquisa exige o atendimento aos objetivos 

específicos propostos. A tabela 52 relaciona os objetivos propostos com a síntese dos resultados 

alcançados na pesquisa. 

 

 

 

 

                                                 
8 Contabilidade Ambiental (inserida na área Financeira e Gerencial): “conjunto de procedimentos e métodos 
apropriados para reconhecer impactos ambientais que, por sua vez, venham a impactar, econômica e 
financeiramente, o patrimônio da empresa; e ainda, oferecer informações que ajudem ao gestor responsável pelo 
meio ambiente a tomar decisões que venham a contribuir para o lucro e para o desenvolvimento sustentável.” 
(FERREIRA, 2002, p. 185) 
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TABELA 52: RELAÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS 
Objetivos Resultados 

Conhecer como está o 
desenvolvimento da contabilidade 
ambiental na empresa, com base 
na fundamentação teórica de 
alguns autores 

A empresa não possui uma área específica dentro do Setor 
Contábil/Financeiro para tratar dos assuntos referentes ao 
meio ambiente. Seus investimentos na área ambiental 
representam entre 1 a 2% dos investimentos totais, definidos 
principalmente para atender a legislação, seus ganhos 
financeiros nesta área estão atrelados a redução do 
desperdício e a comercialização de resíduos. 

Verificar os Custos Ambientais e 
a relação Custo X Benefício na 
empresa 

A empresa degrada o meio ambiente através dos resíduos 
gerados pelas atividades, produtos e serviços, no entanto, ela 
não avalia o custo dos impactos ambientais. É efetuada uma 
reciclagem do papel, que possui um custo de investimento 
baixo e que também gera um pequeno benefício, ou seja, em 
2 anos foram entregues cerca de 11.125 quilos de papel para 
a empresa de reciclagem, semanalmente gera um ganho de 
R$ 50,00. Os resíduos infectantes são destinados para uma 
empresa especializada no tratamento deste tipo de resíduo, o 
custo deste investimento é lançado em uma conta genérica 
por parte do Setor Contábil, os benefícios gerados como as 
economias de custo com multas, tratamento de doenças e 
indenizações, ainda não foram objeto de avaliação por parte 
da empresa. 

Proporcionar uma visão geral da 
Contabilidade Ambiental como 
fonte de gestão 

A Contabilidade Ambiental pode apresentar uma resposta a 
fim de atender os gestores quanto à necessidade de 
informações financeiras sobre o meio ambiente e relativas à 
empresa. O gerenciamento do meio ambiente envolvendo a 
Contabilidade Ambiental pode, entre outros aspectos, 
modificar os sistemas de contabilidade existentes retirando 
elementos conflitantes, planejar implicações financeiras, 
introduzir o desempenho ambiental nos relatórios externos e 
desenvolver uma nova contabilidade, com um Balanço 
Ambiental Patrimonial e uma Demonstração Ambiental 
Específica. 

Verificar com a utilização do 
método GAIA a valorização do 
Sistema de Gestão Ambiental; 

A empresa não possui um SGA, ou seja, não desperta ainda a 
percepção para os inúmeros benefícios de se implantar esta 
ferramenta, entre eles: maior controle do processo, redução 
de custos, melhoria da imagem e melhoria da comunicação.  

Analisar os dados coletados, 
observando como se comporta um 
laboratório de análises clínicas da 
região da grande Florianópolis, no 
que se refere à gestão dos seus 
aspectos e impactos ambientais. 

A empresa está voltada ao planejamento estratégico 
tradicional, onde todos os esforços estão concentrados na 
qualidade do resultado e no atendimento ao cliente, não 
somente na política ambiental, sendo seus controles 
operacionais voltados para a redução do  consumo de 
recursos naturais e à eliminação do desperdício. 

FONTE: Autora 
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Nesta direção, a pesquisa é válida e por meio da montagem do método são analisados os 

indicadores fornecedores, processo produtivo e prestação de serviço, indicadores gerenciais e 

contábeis, utilização do serviço e serviço pós-venda. Os indicadores contábeis incluídos podem 

suportar e comprovar seu encaixe no método GAIA como um aporte; bem como validar através 

de uma próxima pesquisa no próprio laboratório em futuros trabalhos. 

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Considerando-se a necessidade de contribuições ao estudo realizado e com base nos 

resultados obtidos, sugere-se a realização de futuras pesquisas. Neste sentido, apresenta-se como 

sugestões para próximos trabalhos: 

• Verificar uma nova abordagem de critérios e itens, conforme a tabela 25, para então se 

ter uma fundamentação mais completa sobre Contabilidade Ambiental; 

• Disponibilizar as informações sobre marketing com o avanço e introdução da 

Contabilidade Ambiental na gestão das empresas, adaptando os critérios ao status quo 

de cada uma;  

• Analisar o laboratório objeto deste estudo (pos factum), após a implantação da 

Contabilidade Ambiental, sobre os resultados econômicos e financeiros advindos 

desta nova estruturação. 
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5.3 Considerações Finais 

 

De acordo com o resultado da Análise Estratégica Ambiental, o Laboratório como um 

todo possui uma sustentabilidade classificada em ‘amarelo’, com um desempenho ambiental 

‘adequado’ e uma ‘média percepção’ por parte da empresa.  

A empresa que possui uma média percepção, ainda é incipiente o desdobramento da 

política em objetivos e metas ambientais. Os objetivos estabelecidos por esta empresa, estão 

associados principalmente, a redução do consumo de recursos naturais e à eliminação do 

desperdício.  

Assim, as contribuições do método GAIA para indicar critérios para a gestão ambiental no 

Laboratório, podem ser observadas, entre outros aspectos, na política ambiental da empresa e nos 

seus objetivos. 

Também podem ser observadas contribuições do método, na importância das questões 

ambientais para a empresa, que não estão limitadas ao cumprimento da legislação ambiental, 

existe também uma preocupação com a imagem e com uma vantagem competitiva, na qual a 

empresa almeja, conforme questão 81, Tabela 8 do capítulo 4 “A empresa acredita numa 

vantagem competitiva no mercado com relação à questão ambiental”. Ainda, com relação a 

legislação , a empresa conhece, parcialmente, entretanto, não possuem mecanismos claramente 

sistematizados para acompanhar a legislação, tanto no que se refere a atualização quanto ao seu 

cumprimento. 

As contribuições do método para indicar critérios para a gestão ambiental, podem 

observadas ainda, na estrutura da organização, que contempla um responsável pelo tratamento 

das questões ambientais, no departamento de segurança do trabalho. Já com relação ao nível 

gerencial, cabe a diretoria a responsabilidade para tratar das questões ambientais.  
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Da mesma forma, a empresa adota parcialmente padrões ambientais para os fornecedores 

de produtos e serviços,porém, esses padrões não excluem a contratação de serviços e produtos 

que, não sejam ambientalmente corretos.  

Os ganhos financeiros visualizados pela empresa na variável ambiental, estão atrelados a 

redução do desperdício de insumos e a comercialização de resíduos. A venda do papel para 

reciclagem é sistematizada através da separação do lixo comum e do papel. O retorno financeiro 

deste investimento é estimado pela empresa em R$ 50,00 por semana e que são distribuídos aos 

colaboradores internos. Os investimentos ambientais do laboratório são gerados internamente e 

de forma espontânea, conseqüência da ausência de um sistema de gestão para acompanhamento.  

Com relação às contribuições do método GAIA para indicar critérios para a gestão 

ambiental, no que se refere à implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, ela pode estar 

presente nos planos da empresa para o futuro, porém no momento não possui a pretensão. No 

laboratório existem programas de educação ambiental voltado para ações básicas, como a coleta 

seletiva do lixo. Com relação ao atendimento das reclamações ambientais, não existe uma 

sistemática definida, as partes interessadas podem utilizar o serviço de atendimento aos clientes 

(SAC).  

 Observadas ainda, nas contribuições do método GAIA para indicar critérios para a gestão 

ambiental no laboratório, a ausência de relatórios ambientais, já que não possui uma 

Contabilidade Ambiental implantada, bem como não realiza a gestão do meio ambiente. Neste 

sentido, pode-se afirmar que a gestão ambiental começa pelo comportamento pessoal e social. A 

sua eficácia exige uma educação que, muitas vezes, falta à geração operacional atual e aos que 

estão no comando das empresas, também falta à sociedade, que ainda não incorpora as suas 

rotinas diárias atitudes ambientalistas, como a reciclagem do lixo e a coleta seletiva. Não se pode 



      91 
 

mais considerar desenvolvimento econômico aquele decorrente da degradação do meio ambiente 

que deve ser utilizado pelas gerações futuras.  

Neste sentido, a Contabilidade tem de assumir seu compromisso de fazer com que as 

Demonstrações Contábeis deixem de representar somente informações econômico-financeiras, 

caracterizando o lado de gestão e comunicação.  
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