
 

 

 

  

Universidade de Brasília 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade  

Departamento de Administração 

Curso de Graduação em Administração à distância 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANO CÉSAR SEVERO DE ALMEIDA  

 

 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL NO BANCO DO BRASIL:  

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos para Reciclagem nos 

Edifícios-Sede da Administração em Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2010



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADRIANO CÉSAR SEVERO DE ALMEIDA  

 

 

 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL NO BANCO DO BRASIL:  

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos para Reciclagem nos 

Edifícios-Sede da Administração em Brasília 

  

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade de Brasília (UnB) como 

requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Administração. 

 

 

Professora Orientadora: Doutora Fabrícia Faleiros Pimenta 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2010



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeida, Adriano César Severo de. 

Gestão Ambiental no Banco do Brasil: Coleta Seletiva 

de Resíduos para Reciclagem nos Edifícios-Sede da 

Administração em Brasília. / Adriano César Severo de 

Almeida. – Brasília, 2011. 

37 f.: il. 

 

Monografia (bacharelado) – Universidade de Brasília, 

Departamento de Administração - EaD, 2011. 

Orientadora: Professora Fabrícia Faleiros Pimenta, 

Departamento de Administração. 

1.Resíduos Sólidos  2.Coleta Seletiva 3.Reciclagem   

I.Título.  



2 

 

 

 

ADRIANO CÉSAR SEVERO DE ALMEIDA  

 

 

GESTÃO AMBIENTAL NO BANCO DO BRASIL:  

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos para Reciclagem nos 

Edifícios-Sede da Administração em Brasília.  

 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de 

Conclusão do Curso de Administração da Universidade de Brasília do  

aluno: 

 

Adriano César Severo de Almeida  

 

 

 

Doutora em História pela UnB,  

Fabrícia Faleiros Pimenta 

Professora-Orientadora 

 

 

Doutor em Desenvolvimento Sustentável 

pela UnB 

Cláudio Tadeu Cardoso Fernandes,  

 Titulação, nome completo 

Professor-Examinador  Professor-Examinador 

 

 

Brasília, 09 de Abril de 2011.  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a duas mulheres que considero 

indissociáveis da minha vida: Elisa Severo de 

Almeida (in memorian), minha mãe,  e Veruscka  

Lauritzen, esposa e também grande mãe dos meus 

filhos, ambas motivo de inspiração e exemplo de que 

o estudo é o melhor e mais digno caminho para o 

sucesso pessoal e profissional. 

 



4 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Cordialmente agradeço ao Banco do Brasil, à UnB, 

a seus professores e tutores, responsáveis pela 

conclusão de mais uma grande etapa da minha 

vida...   

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A humanidade tem a capacidade de alcançar o 

desenvolvimento sustentável – de atender às 

necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem às 

suas próprias necessidades.”  

Relatório Brundtland – Comissão Mundial do Meio 

Ambiente da ONU (1987). 

 



6 

 

 

  RESUMO 

Diante das diversas ações ambientais que vêm sendo trabalhadas para amenizar o 
impacto ambiental que o ser humano causou e vem causando ao meio ambiente, a 
coleta seletiva de resíduos destinados à reciclagem é uma ação que cada vez mais 
vem ganhando notoriedade mundial, e se constituindo em uma condição 
indispensável  para se alcançar um mundo melhor. Este trabalho buscou analisar 
como essa prática de gestão ambiental vem sendo apresentada no Banco do Brasil, 
tomando como estudo de caso os edifícios-sede da administração da empresa em 
Brasília, a sua importância e impacto junto aos funcionários. Numa tentativa de frear 
a exploração exagerada dos recursos naturais do planeta, reduzir o consumo, 
reutilizar materiais e reciclar os resíduos, são as palavras de ordem que devem ser 
incorporadas por todos para uma mudança de comportamento. A coleta seletiva tem 
mostrado que não só é fundamental na redução do consumo de matérias-primas,  
como também na geração de  trabalho e renda para aqueles que fazem dos 
recicláveis  uma valiosa mercadoria. 

Palavras-chave:    Coleta Seletiva.     Resíduos Sólidos.     Reciclagem.      
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Faced with the several environmental actions that have been worked to ease the 
environmental impact  that have been caused by the human being to the 
environment, the selective collection of waste addressed to the recycle is an action 
that each more have been gaining world notoriety, and constituting itself in an 
indispensable condition to get a better world. This work aimed to analyze how this 
environmental management practice works into Banco do Brasil, considering as case 
study the management headquarters building of the company in Brasília, its 
importance and impact next to its employees. In a trying of braking the exaggerated 
exploration of global natural resources, reducing the consume, reusing materials and 
recycling waste, are the watchwords that must be incorporated by all for a behaving 
change. The selective collection has showed that it’s not fundamental only at the 
consume reduction of raw material, as well at the generation of work and income to 
the ones that do from the recyclable materials a worthwhile goods. 
 

 

Key-words:      Selective Collection.      Solid waste.      Recycle.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de verificar as práticas de gestão 

ambiental desenvolvidas no Banco do Brasil, uma corporação com 203 anos de 

existência e de história, e com ações e práticas administrativas, adotadas ao longo 

desses anos, que a transformaram em uma empresa financeira sólida e moderna. 

Dentro dessas práticas de gestão ambiental, denominadas pela empresa de 

Programa de Ecoeficiência¹, destaca-se a Coleta Seletiva de Resíduos sólidos 

destinados à reciclagem, foco desse trabalho, que pretende analisar a sua 

importância e os seus resultados nas áreas onde foi implantada, ou seja, nos 

Edifícios-Sede da Administração da empresa em Brasília-DF.  

 

Na nova ordem econômica e social que vem se construindo desde o fim do 

século XX, governos, empresas e organizações sociais não-governamentais têm 

buscado, cada vez mais, o caminho de ações e práticas de gestão que conduzam a 

um desenvolvimento sustentável. Neste trabalho, entende-se por desenvolvimento 

sustentável as ações que buscam atender as necessidades econômicas de uma 

comunidade sem a degradação do meio ambiente,  de forma que possibilite as 

comunidades futuras de também atenderem as suas necessidades. 

 

Com essa visão, a coleta dos resíduos sólidos para reciclagem representa 

atualmente uma grande prática de desenvolvimento sustentável,  um processo de 

gestão ambiental altamente viável, uma vez que propicia a redução da utilização de 

matérias primas e, consequentemente, certa preservação dos recursos naturais, 

com tendência de diminuição dos lixões que ocupam vastas áreas e poluem o 

planeta, além da geração de emprego e renda para milhares de pessoas. 

 

Por outro lado, a não observância dessa prática ambiental responsável e 

com visão de sustentabilidade por parte de governos, empresas e sociedade,    pode 

____________   

¹ Sistema de gestão ambiental que tem como objetivo reduzir a utilização de insumos, os custos 

operacionais e o impacto no ambiente, por meio do monitoramento e da avaliação sistemática e 

documentada do consumo e da destinação de resíduos oriundos do processo produtivo do Banco do 

Brasil.  
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resultar em impactos indesejáveis na natureza que, potencializados, acabam 

revertendo-se em perdas ou consequências drásticas para todos.  Isto fica evidente 

na poluição de rios, lagos e águas dos lençóis freáticos, com o despejo direto de 

resíduos, ou ainda com a formação de lixões a céu aberto, próximos a centros 

urbanos, ações que contribuem para a degradação de áreas naturais e o aumento 

de problemas na saúde pública, com a proliferação de doenças. 

 

 A partir das últimas décadas do século passado, é que se percebe uma 

maior preocupação com as questões ambientais. O acelerado crescimento 

econômico e da população do planeta, aliado à escassez de alimento e a exploração 

dos recursos naturais a qualquer custo, fez com que autoridades públicas e 

sociedade despertassem para o problema. Exemplos  disso foram as grandes 

conferências mundiais sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, 

promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), com a primeira em 

Estocolmo (1972); no Rio de Janeiro (1992), que ficou conhecida como a “Eco 92” 

ou “Rio 92”, ou ainda “Carta da Terra” e em Joanesburgo (2002), denominada de 

“Rio + 10”, ( FILHO 2004). 

 

Começou-se a tomar consciência e a reconhecer que o crescimento 

econômico sem limites, com recursos naturais esgotáveis, está conduzindo o 

planeta a um desastre ambiental irreparável. Descobriu-se que as fontes naturais de 

todo e qualquer recurso que se extrai do planeta, para atender as  insaciáveis 

necessidades de consumo humano, não são inesgotáveis. 

 

Mesmo com essa percepção, continua-se numa exploração ainda acelerada 

dos recursos naturais, com desperdícios exagerados e ações consideradas 

acanhadas e lentas para mudar o atual modelo de desenvolvimento econômico e 

social, caracterizado pela produção voltada para uma sociedade de consumo, 

degradação de áreas naturais, má utilização do solo, poluição do ar e das fontes de 

água potável, tratamento inadequado do lixo e ocupação irregular de áreas naturais.  

 

As agressões que vêm sendo causadas ao meio ambiente, pela produção e 

o despejo de resíduos sólidos, tem levado governos, empresas e sociedade a se 

mobilizarem em prol de alternativas que possam contribuir para  minimizar  as 
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agressões à natureza e tragam melhorias à qualidade de vida de todos. Nesse 

aspecto, as ações e práticas de coleta seletiva de resíduos para reciclagem, 

adotadas por organizações da administração pública e da iniciativa privada, são 

vitais e indispensáveis para a consecução de um modelo de desenvolvimento 

econômico sustentável. 

 

O programa de coleta seletiva de resíduos implementado pelo Banco do 

Brasil e que inspirou este trabalho, sem dúvida representa uma prática que caminha 

em harmonia com os novos padrões exigidos para reduzir o impacto ambiental e 

alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável.  

 

Dessa forma, com base na importância dessas informações, este trabalho 

de pesquisa pretende mostrar a relevância da coleta seletiva de resíduos para 

reciclagem e como essa prática de gestão ambiental vem sendo realizada no Banco 

do Brasil, focando as análises nos edifícios-sede da sua administração em Brasília. 

 Outro ponto relevante deste trabalho procura mostrar o grau de efetividade 

do programa de gestão ambiental implantado, e o seu nível de influência junto aos 

funcionários da empresa. 

1.1 Formulação do problema  

Diante do exposto, este trabalho monográfico busca responder ao seguinte 

questionamento: 

Qual a importância do programa de coleta seletiva de resíduos sólidos para 

reciclagem, nos edifícios-sede da Administração do Banco do Brasil em Brasília? 
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1.2 Objetivo Geral 

Analisar os resultados socioambientais do programa de coleta seletiva de 

resíduos sólidos para reciclagem nos edifícios-sede da administração do Banco do 

Brasil em Brasília. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

Apresentar o programa de coleta seletiva de resíduos sólidos para 

reciclagem desenvolvido no Banco do Brasil. 

 

Verificar a efetividade do programa junto aos funcionários do Banco do 

Brasil. 

 

Pesquisar, junto aos funcionários do Banco do Brasil, o impacto da coleta 

seletiva de resíduos sólidos para reciclagem. 

1.4 Justificativa 

A coleta seletiva de resíduos sólidos constitui-se hoje uma prática 

indispensável no processo de construção de um desenvolvimento sustentável, ponto 

de extrema relevância para a consecução de uma nova ordem econômica mundial, 

que considera a preocupação e a preservação do meio-ambiente elementos centrais 

desse processo. Dessa forma, reduzir o uso e o consumo dos recursos naturais, 

reutilizar e reciclar os recursos que forem possíveis, são os pressupostos e a base 

dessa nova ordem. 
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A gestão empresarial, para alcançar a sustentabilidade econômica, social e 

ecologicamente correta², precisa contar com gestores nas organizações, públicas e 

privadas, que busquem incorporar tecnologia de produção inovadora com 

conhecimento sistêmico das questões ambientais. FILHO (2004). 

 

Essa preocupação e o aumento de consciência de muitos administradores, 

de que as boas práticas ambientais devem definitivamente fazer parte nas tomadas 

de decisões da empresa, aparenta ter um motivo de destaque: a necessidade de 

sobrevivência da própria empresa, em um novo modelo econômico global, que não 

permite mais o desperdício  e a agressão ao meio-ambiente. 

 

Nesse sentido, a coleta seletiva de resíduos sólidos, com base na Política 

dos 3Rs ( Redução, Reutilização e Reciclagem dos insumos) é ponto de partida para 

qualquer organização que pretende realizar um trabalho de boas práticas ambientais 

e alcançar um desenvolvimento sustentável.  

 

Por se constituir em uma organização com características de empresa de 

administração pública e privada, o Banco do Brasil está submetido muitas vezes às 

normas e regulamentações da administração pública, e ao mesmo tempo ao 

exigente e concorrido mercado privado, onde se exige boas práticas de gestão 

ambiental para se alcançar um Índice de Sustentabilidade Empresarial³ e se manter 

vivo no mercado de alta competitividade. 

 

Reside, nas pontuações acima, a motivação inicial para a realização desta 

pesquisa, a qual busca pesquisar como as práticas de gestão de responsabilidade 

socioambiental vêm sendo trabalhada em uma corporação com mais de dois séculos 

de vida como o Banco do Brasil.  Particularmente nas suas ações voltadas para a 

coleta seletiva dos resíduos sólidos, que têm como destino a reciclagem.  

 
 
_______________ 
² Neste trabalho entende-se como o uso de métodos empregados na busca do desenvolvimento 
sustentável, com práticas de não agressão e de preservação do meio ambiente.  
³ Índice criado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bovespa(BM&BOVESPA), em conjunto com 
outras instituições, entre elas o instituto ETHOS e o Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de 
refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido 
comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar 
como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A forma como a gestão ambiental tem sido tratada nos últimos anos pelas 

instituições de administração pública e privada, demonstra ser este um processo que 

vem amadurecendo ano após ano, mostrando um nível de preocupação e 

conscientização crescente dos nossos administradores pela importância do assunto, 

como se observa no grande número de artigos, livros, publicações de estudos       de  

pesquisas e páginas de internet que são encontrados. 

 

 FILHO (2004) em Gestão Ambiental e Sustentabilidade: um novo 

paradigma eco-econômico para as organizações modernas, apud ROSE (1999), 

“a Gestão Ambiental incorpora modernas práticas de gerenciamento a uma atuação 

empresarial responsável, baseada nos parâmetros do Desenvolvimento Sustentável 

[...]”. 

 

Em página eletrônica do Banco do Brasil noticia-se que “Dentre as 500 

maiores empresas brasileiras, cerca de 70% possui um sistema de gestão ambiental 

visando mapear o impacto ambiental, reduzir o  consumo de insumos e aumentar a 

eficiência operacional”. ¹  

 

Atendo-se mais especificamente ao processo da coleta dos resíduos sólidos 

para reciclagem, objeto desta pesquisa, as organizações perceberam que o “lixo” 

pode se transformar em lucro para elas, em menos poluição para o planeta e em 

fonte de renda para muitas famílias que fazem da reciclagem o seu negócio de vida. 

 

Em uma edição especial da revista Isto É,  publicada recentemente, 

 A cada ano, são desperdiçados R$ 4,6 bilhões no Brasil porque não se 
recicla tudo o que seria possível reaproveitar. Só a cidade de São Paulo, por 

exemplo, gera mais de 12 mil toneladas de lixo por dia – o que, a cada 

semana, lotaria um estádio de futebol como o Pacaembu. E, no planeta, 

cada ser humano produz cerca de um quilo de lixo por dia, o que faz   com  

 

______________ 

¹Disponível em < http:// intranet.bb.com.br/portal/APPS/obb/sus/index.jsp >. Acesso em 21 out.2010. 
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que a Terra gere 400 milhões de toneladas de resíduos a cada ano. Boa 

parte disso vem das empresas. Mas muitas delas estão descobrindo no lixo 

uma importante fonte de receita – e também de reconstrução da imagem 

corporativa.² 

 

Como é possível observar no trecho da matéria acima, a reciclagem é 

assunto  constante nas principais mídias, refletindo uma preocupação das empresas 

com o desperdício de dinheiro com as toneladas de resíduos que são gerados, que 

são  gerados, que poderiam ser reaproveitados e contribuir para a diminuição dos 

lixões. 

 

Era comum, até cerca de 30 anos atrás, denominar de “lixo” a todo e 

qualquer material ou sobra de material que tenha sido usado e descartado por já ter 

servido ao que se destinava. O processo de industrialização, aliado a uma economia 

voltada para o consumo, provocou grandes mudanças de comportamento e uma 

forma diferente de enxergar este “lixo”, uma vez que embalagens de todas as 

espécies e objetos descartáveis elevaram consideravelmente a quantidade de 

resíduos e os volumes dos lixões a céu aberto. 

 

Com o aumento da importância da reciclagem na economia mundial de 

mercado, a denominação de lixo para todo e qualquer resíduo vem sendo alterada. 

O termo “coleta seletiva de lixo” vem sendo suprimido das literaturas e agrega mais 

valor com o nome de “coleta seletiva de resíduos”, ou “coleta seletiva de resíduos 

sólidos”, uma vez que lixo vincula a algo que não presta, inservível ou que não tem 

valor. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), recentemente aprovada,  

define resíduos sólidos como  

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e  

_______________ 

²Edição Especial nº 664. Disponível em < http://www.istoedinheiro.com.br/noticias >.  Acesso em 28 

jun. 2010. 
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líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível (Lei nº 12.305, de 

12 de ago. 2010) 

 

O mesmo dispositivo regulamentar supracitado define coleta seletiva como 

sendo “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição”. 

 

Neste trabalho, para a sua melhor compreensão, os termos acima definidos 

recebem também entendimentos próprios: 

 

Consideram-se resíduos sólidos como todo e qualquer material gerado do 

trabalho humano.  E a coleta seletiva de resíduos é entendida como a atividade 

realizada pelo homem para separar, em recipientes apropriados, o que pode ou não 

ser reaproveitado.  

 

No entanto, direcionando e delimitando melhor estes conceitos para dentro 

deste trabalho monográfico,  agrega-se  o termo reciclagem, definindo coleta seletiva 

de resíduos para reciclagem como aquela atividade realizada pelo homem para 

separar, em recipientes apropriados, os resíduos que serão reaproveitados e 

utilizados como matéria-prima para a produção de novos materiais. 

 A aprovação da PNRS é considerada de relevância porque vem fortalecer 

três aspectos importantes: regulamentar as ações já implementadas por aquelas 

organizações que realizam a coleta seletiva dos seus resíduos; despertar a 

consciência de outras organizações para as mudanças de atitudes e, principalmente, 

dar um destino adequado aos resíduos sólidos recicláveis, com maior geração de 

emprego e renda para aqueles que vivem dessa matéria-prima. 
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2.1 A Coleta Seletiva e os Instrumentos Legais Brasileiros 

A legislação brasileira, através do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 

2006, institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração púbica federal direta ou indireta, na fonte geradora, e a 

sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis. 

 

A destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis dos resíduos coletados recebe o nome de Coleta Seletiva Solidária, e é 

definida no Decreto acima como “a coleta dos resíduos recicláveis, separados na 

fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis”. 

Por ser uma empresa de economia-mista, com o Governo Federal como seu 

principal acionista, o Banco do Brasil adotou a Coleta Seletiva Solidária, cumprindo, 

assim, o que preconiza a Lei Federal nº 5.940, sobre a coleta e a destinação dos 

resíduos recicláveis. Em sua página na intranet, sobre sustentabilidade,  

 

A destinação adequada de resíduos sólidos gerados no Banco, além de 

ambientalmente correta, faz parte de uma politica de relacionamento com a 

sociedade e da sua responsabilidade socioambiental. O gerenciamento 

ainda permite o efetivo controle da entrada e saída de insumos na 

dependência.  

 

     O gerenciamento de resíduos sólidos pode ser separado em duas 

grandes fases: 

1. 

 coleta seletiva, que prevê a correta separação dos resíduos conforme suas 

características e possibilidades de reciclagem; e 

2. 

  destinação a associações ou cooperativas de catadores, gerando emprego 

e renda, ou ainda a comitês de cidadania[...]”.³ 

 

___________ 

³ Disponível em < http:// intranet.bb.com.br/portal/APPS/obb/sus/index.jsp >. Acesso em 21 out. 2010.  
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Importante ressaltar, ainda, o entendimento dado a resíduos recicláveis 

descartados pelo Decreto supra no seu Art. 2º: “materiais passivos de retorno ao seu 

ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta”. 

 

Recentemente aprovada, depois de quase vinte anos de esperas e trâmites 

no Congresso Brasileiro, a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre princípios, objetivos 

e instrumentos, além de versar sobre as diretrizes da gestão integrada e do 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos,    às    responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  

 

A lei de PNRS representa, em nível nacional, um marco regulatório na 

questão dos resíduos sólidos, e vem se juntar a outras normas ambientais vigentes,  

reforçando as ações já desenvolvidas pela administração pública federal direta e 

indireta, por alguns estados e municípios, e por um grande  número de empresas.  

 

No Brasil, apesar da responsabilidade da coleta dos resíduos ser dos entes  

municipais, ainda são poucos os municípios que dispõem de legislação própria que 

regulamente a coleta de resíduos para a reciclagem e dê uma destinação correta a 

este tipo de resíduo.  

 

No âmbito do Distrito Federal, a Lei nº 3.890, de 07 de julho de 2006, 

instituiu a coleta seletiva de resíduos sólidos em todas as Regiões Administrativas. 

No entanto, a realidade na capital Federal é outra: 

 “Segundo o Serviço de Limpeza Urbana, apenas 8% das 180 toneladas de 

resíduos produzidos mensalmente pelos brasilienses são separados e 

reciclados[...]”.4 

 

Esses números demonstram que, apesar das boas práticas implantadas 

pelos organismos públicos e empresas localizados em Brasília, como o Banco do 

____________ 
4 A coleta seletiva não decolou. Disponível em < http://www.correiobraziliense.com.br > Acesso em 

01 mar. 2011).  
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Brasil, contribuírem para elevar o percentual de resíduos que são destinados à 

reciclagem, muito ainda precisa ser feito. 

 

Dados ainda obtidos em página na intranet do Banco sobre sustentabilidade, 

desde a sua implantação, a coleta seletiva de resíduos no Banco do Brasil eliminou 

toneladas de materiais recicláveis dos lixões e destinou-os para cooperativas, 

ajudando a manter mais de 200 famílias no Distrito Federal que vivem da 

reciclagem, além de reduzir o impacto ambiental. Em números, ele evita o despejo 

de mais de  21  toneladas por mês de resíduos recicláveis no lixão da Capital 

Federal.  

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com base em 

convenções internacionais, instituiu a Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001, que 

estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, para ser utilizado 

na identificação dos coletores e campanhas informativas para a coleta seletiva. 

 

Esta Resolução do CONAMA reflete bem a preocupação do Governo 

Federal com a questão da coleta seletiva de resíduos, uniformizando, em todo o seu 

território, o sistema de cores dos coletores de resíduos conforme os padrões 

internacionais. 

 

Esses instrumentos legais foram relevantes e motivadores para  que o 

Banco do Brasil implantasse, dentro do seu Programa de Ecoeficiência, o 

gerenciamento de resíduos sólidos, com a coleta seletiva de resíduos para  

reciclagem.  

 

 

2.2 Um breve histórico da Coleta Seletiva no Banco do Brasil 

 

Como um dos principais agentes no desenvolvimento econômico e social do 

país, o Banco do Brasil, na esteira dos movimentos socioambientais que aconteciam 

em todo o mundo no final do último século,  e com exigência de uma mudança de 

postura nas políticas de desenvolvimento econômico com vistas à proteção do meio 
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ambiente, adotou em seus processos uma postura de responsabilidade 

socioambiental. 

 

Em 1998, como parte dessa postura, o Banco do Brasil implantou o seu 

Programa de Ecoeficiência, que passou a fazer parte das ações estratégicas da 

empresa. 

 

O Banco do Brasil decidiu, como parte da sua Agenda 21¹, e amparado na 

estratégia de negócios, implementar o Programa de Ecoeficiência, um 

sistema de gestão ambiental que tem como objetivo reduzir a utilização de 

insumos, os custos operacionais e o impacto no ambiente por meio do 

monitoramento e da avaliação sistemática e documentada do consumo e da 

destinação de resíduos oriundos do processo produtivo do BB.5  

 

A partir desta data, várias práticas de gestão ambiental foram implantadas, 

como o Programa de Racionalização de Impressão (PRONARI); O Programa de 

Conservação de Energia (PROCEN), o Programa de Uso Racional da Água 

(PURAGUA)  e o  Programa de Recondicionamento de Cartuchos para Impressão. 

Todos os programas implantados pelo Banco adotam a política ou princípio dos 3Rs, 

que consiste em Reduzir o padrão de consumo; Reutilizar, com inovação e 

criatividade, usando um produto várias vezes e Reciclar, dando novo ciclo de vida a 

um produto.6  

 

Já em 2005, articulava-se o trabalho de funcionários de várias diretorias do 

Banco para implantar a coleta seletiva de resíduos. Apud BARBOSA(2009), 

Implantação e Avaliação da Eficiência do Programa de Gestão de Resíduos 

Sólidos em uma Instituição Financeira – Estudo de Caso: Banco do Brasil, [...] 

somente em 2005 foi dado o primeiro passo para a   ecoeficiência no sentido mais 

 

 

______________  
¹ Agenda de compromissos que consiste em um amplo plano de ação, em prol do desenvolvimento 

sustentável para o século 21. 

______________  
5 Disponível em < http:// intranet.bb.com.br/portal/APPS/obb/sus/index.jsp >. Acesso em 21 out. 2010.       
6 Disponível em  < https://intranet.bb.com.br/lic >. Acesso em 03 mai. 2010. 
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amplo, agregando todos os programas já existentes para esse objetivo e propondo 

implantar a gestão de resíduos sólidos, a coleta seletiva[...]. 

 

“A implantação da Coleta Seletiva (Gestão de Resíduos Sólidos) nos três prédios 

administrativos foi realizada em 05  de junho de 2008. A escolha dessa data teve sua 

justificativa por ser considerado mundialmente o dia do Meio Ambiente”. Apud 

BARBOSA(2009). 

 

Ainda segundo BARBOSA (2009), praticamente todas as grandes empresas 

brasileiras do ramo financeiro ou com atuação no país, possuem práticas de coleta 

seletiva de resíduos, ilustrando esta afirmação com relatório da Federação Brasileira 

dos Bancos (Febraban). 

 

Relatório social divulgado em 2007 pela Febraban, em sua página na 

internet,  mostra as principais instituições financeiras e as suas práticas ambientais 

de coleta seletiva de resíduos, confirmando que é cada vez mais comum a 

preocupação das empresas com a coleta seletiva dos resíduos e a sua destinação. 

 

Minimização de resíduos, coleta seletiva e reciclagem de materiais.  

 

 Banco Iniciativa  

 Banco da Amazônia Ações de reciclagem nas unidades, 

entre elas o programa de coleta 

seletiva, que destina material para 

associações e cooperativas de 

catadores.  

 

 Banco do Brasil Programa de Ecoeficiência, que prevê a 

correta destinação dos resíduos para 

reciclagem em todo o País. 

 

 Banco Nossa Caixa Coleta seletiva de papel, plástico e 

metais para reciclagem em todos os 

prédios administrativos. 
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 Banco Iniciativa  

 Banco Real Utilização de 90% de papel reciclado e 

coleta seletiva em todos os prédios em 

SP. 

 

 Banrisul Doação de materiais para reciclagem  

 BNB Coleta Seletiva Solidária para toda a 

sua rede.  

 

 Bradesco Encaminhamento de resíduos para 

reciclagem 

 

 BRB Coleta e venda de papel reciclável, com 

renda destinada ao Comitê de 

Solidariedade dos Empregados do 

Banco. 

 

 Citibank Coleta e descarte de resíduos em 

alguns prédios administrativos. 

 

 HSBC Gerência Ambiental da destinação dos 

resíduos 

 

 Itaú Reciclagem de papel em  prédios 

administrativos 

 

 Mercantil Programa de Coleta Seletiva em fase 

de adoção 

 

 Rabobank Recolhimento do lixo reciclável de seu

prédio 

 

 Unibanco Coleta de materiais recicláveis nos 

prédios da adm. em SP 

 

 

Fonte: Relatório Social da Febraban 2007 – Tabela  adaptada  

  

 

O grande volume de resíduos sólidos gerados pelas instituições públicas e 

privadas  ainda é uma questão inevitável. No entanto, a coleta seletiva mostra-se 

como uma solução para essa questão, uma prática de gestão ambiental que 

demonstra que é possível reduzir ou acabar com os resíduos sólidos nos lixões, 

destinando-os à reciclagem e transformando-os em novos materiais de consumo.  
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A coleta seletiva de resíduos é uma prática ambiental que, em conjunto com 

outras práticas, vem contribuindo para o planeta encontrar o caminho da 

sustentabilidade, uma vez que ajuda a diminuir a extração de recursos naturais, 

reaproveitando os resíduos e transformando-os em novas matérias-primas, 

permitindo assim a preservação do meio ambiente. 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O objetivo deste instrumento de pesquisa é possibilitar ao pesquisador a 

coleta de dados para a construção das informações necessárias, permitindo-o, 

através das informações obtidas, alcançar o objetivo proposto nesta monografia. 

 

Para a análise e interpretação, foi utilizado como ponto de partida o método 

estatístico quantitativo dos dados coletados no instrumento de pesquisa, cujo os 

resultados, após obtidos, foram  organizados em gráficos circulares, para cada uma 

das perguntas apresentadas no questionário. 

 

 

3.1 Caracterização da Organização 

O ambiente ou campo de pesquisa utilizado como estudo para este trabalho 

foi o Banco do Brasil, particularmente o seu grupo de prédios que constituem a sede 

administrativa da instituição em Brasília, localizados no setor Bancário   Sul   

(edifícios-sede I, II E III),  onde o efetivo de funcionários chega a 5 mil pessoas.  

O Banco do Brasil é uma empresa financeira de sociedade anônima, de 

economia-mista, sediada em Brasília (DF), com mais de 203 anos de atuação no 

mercado brasileiro, 65 anos de atuação no mercado internacional e mais de 110 mil 
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funcionários. Apesar de ser um banco comercial de varejo, o Banco do Brasil, por 

ser uma empresa que tem o Governo Federal como seu maior acionista, possui forte 

atuação no financiamento do agronegócio brasileiro. 

3.2 População e Amostra 

Para realização da coleta de dados deste trabalho, o foco desta pesquisa 

foram os funcionários do Banco do Brasil que se encontram lotados nos edifícios-

sede I, II e III do Setor Bancário Sul, e que somam 5.021 mil pessoas¹(informação 

verbal). Para a viabilidade e facilidade na consecução da pesquisa, foi delimitado o 

tamanho da amostra. 

 

 Na fase da coleta dos dados planejou-se trabalhar com uma amostra de 300 

funcionários. No entanto, foram distribuídos em algumas diretorias dos 03 prédios, 

220 questionários. Com algumas faltas no recolhimento dos instrumentos de 

pesquisa, finalizou-se a fase da coleta com 201 questionários preenchidos. 

 

3.3 Caracterização do Instrumento de pesquisa 

Foi submetido aos funcionários um questionário do tipo fechado, distribuído 

em meio físico, no próprio ambiente de trabalho. O questionário era constituído de 

dez questões, cada uma com 03 possibilidades de resposta, divididos em dois 

blocos (A e B), contendo cada um cinco perguntas (APÊNDICE). 

 

No primeiro bloco questionou-se sobre a logística e a estrutura do programa 

de gestão da coleta seletiva dos resíduos. Já o segundo bloco, mais subjetivo, 

apresentou questões relacionadas ao comportamento do funcionário frente à prática 

ambiental implantada pelo Banco do Brasil. 

_______________  

¹Notícia fornecida por Eliane Barbacena, funcionária do Banco do Brasil, do Centro de Serviço e 

Logística, em Brasília, em março de 20011. 
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3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

Foram distribuídos 220 questionários para cada um dos funcionários 

participantes da pesquisa, lotados em quatro diretorias distintas nos edifícios-sede 

da administração  do Setor Bancário Sul. O instrumento de coleta foi entregue nas 

mãos do funcionário em um determinado dia e recolhido no dia seguinte. Os 

questionários foram distribuídos e recolhidos entre os dias 15 e 18 de março. 

 

Após recolhidos, foram somados separadamente os dados por questão 

respondida, coletados dos 201 questionários que foram  devolvidos, para então se 

proceder ao início dos resultados.    

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a apresentação dos resultados coletados com o instrumento de 

pesquisa, optou-se pela disponibilização de gráficos independentes para cada uma 

das perguntas do questionário, mantendo-os agrupados nos dois  blocos de 

perguntas e indicando os quantitativos obtidos em números e em valores 

percentuais. Foram realizados comentários para cada gráfico, bem como para o 

conjunto das questões existentes nos blocos. Optou-se pelo comentário das 

perguntas em bloco, pela correlação que representam dentro dos  temas logística e 

estrutura e comportamento ambiental. 
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Bloco A – Logística e Estrutura – Programa de Gestão da Coleta Seletiva 

51%
25%

24%

0%

1. Os coletores seletivos são 
suficientes no andar?

Sim

Mais ou
menos
Não

Nulo

25%

43%

32%

0%

2. Existem orientações sobre 
processo de seleção e 
segregaçaõ do material 
reciclado?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

 

                        Gráfico 1A                                              Gráfico 2A                           

 

1%

4%

94%

1%

3. Você sabe se os funcionários 
da limpeza(terceirizados) 
recebem treinamento sobre o 
tema?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

19%

10%

71%

4. Você sabe qual a maior 
quantidade de resíduo 
produzido pela sua diretoria 
ou pelo próprio Banco?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

 

         Gráfico 3A                                                    Gráfico 4A 

  

                        

5%

15%

80%

5. Você sabe algo sobre a Lei 
nº 12.305 que estabelece a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

 

                                                      Gráfico 5A      
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O primeiro bloco de 05 questões procurou verificar junto aos funcionários 

respondentes o conhecimento deles quanto à estrutura e a logística do programa de 

coleta seletiva, colocando-lhes questionamentos quanto à suficiência de coletores 

disponibilizados; orientações sobre a seleção do pessoal terceirizado que realiza a 

limpeza;  a quantidade mais produzida de resíduo no setor em que trabalham ou no 

Banco como um todo, e se possuem algum conhecimento do instrumento legal que 

regulamenta a Política de Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Com esses questionamentos observou-se que o trabalho de logística e 

estrutura mostrou que com relação à distribuição dos coletores nos andares,  51% 

(100 funcionários), responderam ser suficiente, enquanto 24% responderam que não 

e outros 25% disseram ser mais ou menos. No que se refere à existência de 

orientações aos funcionários sobre a seleção e separação dos resíduos, 25% (50 

respondentes) disseram receber orientações, contra 32% que disseram não e 43% 

responderam mais ou menos. 

 

As outras perguntas deste bloco apresentaram números considerados mais 

desfavoráveis ao trabalho de logística e estrutura, destacando-se aqui os 94%, ou 

seja, 188 funcionários, que responderam não saber se o pessoal da limpeza 

(terceirizados) recebe treinamento sobre coleta seletiva, contra apenas 1% que 

respondeu saber, como mostra o gráfico 3 A. Este resultado despertou  a 

curiosidade de se fazer  uma pesquisa investigativa junto aos terceirizados, para de 

fato saber se os mesmos recebem orientação ou treinamento para executar o 

trabalho de coleta seletiva dos resíduos.  

 

Em entrevista realizada com supervisora da empresa prestadora do serviço 

responsável pela limpeza dos prédios administrativos pesquisados, a GVB, 

atualmente a empresa possui 145 funcionários na limpeza e coleta dos resíduos  

segregados. Como supervisora no local há mais de um ano, informou que durante 

este período os empregados que executam diretamente a coleta seletiva dos 

resíduos, não receberam qualquer treinamento da empregadora ou do Banco do 

Brasil. Realizou-se, ainda, entrevista com 05 (cinco) funcionários da GVB, todos com 

mais de um ano de serviço nos prédios pesquisados, os quais informaram não terem 
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passado por curso ou horas de treinamento oferecidos pela empresa sobre 

separação e coleta seletiva de resíduos para reciclagem. 

 

Em outra pergunta, mais de 70% (143 funcionários) da amostra não 

souberam dizer qual a quantidade de resíduo mais produzida no seu setor de 

trabalho ou no Banco, 19% responderam ter este conhecimento, enquanto 10% 

disseram conhecer mais ou menos. Sobre o conhecimento da lei que regulamenta a 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 80% (161 funcionários) alegaram 

não conhecer, 15% disseram saber mais ou menos e apenas 5% responderam 

conhecer alguma coisa da PNRS;  

 

Os achados desse primeiro bloco da pesquisa sinalizam que o trabalho de 

logística e estrutura aplicado ao programa tem mostrado pouco eficácia junto aos  

funcionários pesquisados, ou as suas ações de gestão não foram, ou não têm sido 

suficientes, para a consecução de um resultado mais efetivo. 
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Bloco B –  Avaliação do Comportamento Ambiental 

50%

47%

3%

1. Você possui conhecimento 
sobre o tema coleta seletiva?

Sim

Mais ou
Menos

Não

Nulo

35%

25%

40%

2. Você realiza o processo de 
coleta seletiva em sua 
residência?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

  
         Gráfico 1B                                                                Gráfico 2B 

 

67%

24%

8%

1%

3. Você realiza a separação 
dos resíduos no seu setor 
corretamente?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

 

39%

40%

21%

4. Você identifica o padrão de 
cores dos coletores e associa 
ao tipo correspondente de 
resíduo a ser segregado?

Sim

Mais ou
Menos
Não

Nulo

   
          Gráfico 3B                                                    Gráfico 4B                                                                 

                        

31%

59%

9%

1%

5. Qual o seu grau de satisfação 
em relação ao Programa 
Ecoeficiência do Banco?

Baixo

Médio

Alto

Nulo

 

                                                    Gráfico 5B                                                                 
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O segundo bloco do questionário constituiu-se de perguntas mais subjetivas, 

e buscou avaliar o comportamento do funcionário respondente frente às questões 

ambientais, direcionando-lhe perguntas  como o seu conhecimento sobre o tema 

coleta seletiva; a separação correta dos resíduos no ambiente de trabalho; a 

realização da coleta seletiva em sua residência; a capacidade de identificação do 

padrão de cores, associando ao tipo de resíduo correspondente e o grau de 

satisfação com o programa de coleta seletiva implantado. 

 

Isso possibilitou, com a amostra de pesquisa, apresentar os seguintes 

números: metade dos funcionários respondentes, ou seja, 50% possuem 

conhecimento sobre o tema coleta seletiva; 40% da amostra respondeu que não faz 

a coleta seletiva em sua residência, e só 35% realizam esta ação. Por outro lado, 

67% dos funcionários disseram realizar corretamente a separação dos resíduos no 

ambiente de trabalho, um percentual bem expressivo frente aos 8% que 

responderam não realizar esta ação de foram correta.  

 

A maior parte dos funcionários, num percentual 40%, disseram identificar 

mais ou menos o padrão de cores dos coletores e associá-los a que tipo de resíduo 

correspondem. Um número quase igual, ou seja, 39% responderam saber identificar 

e associar o padrão de cores ao tipo de resíduo. Quanto ao grau de satisfação com 

o programa de coleta seletiva, 118 funcionários da amostra (59%) demonstraram um  

grau de satisfação mediano, enquanto que apenas 9% responderam estar altamente 

satisfeitos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A presente monografia procurou mostrar a importância de uma prática de 

gestão ambiental implantada pelo Banco do Brasil, a coleta seletiva de resíduos para 

reciclagem, realizada desde 2008 nos edifícios-sede da administração em Brasília, 

especificamente nos prédios localizados no Setor Bancário Sul. 

 

Como se percebe pelo resultado auferido na pesquisa, existe uma 

necessidade de se incrementar o programa, aperfeiçoando ou reorientando a sua 

parte de logística e estrutura, visando  melhorar alguns aspectos que influenciaram 

os resultados apresentados na pesquisa, bastante evidenciados no baixo percentual 

(25%), dentre os funcionários pesquisados, que responderam receber orientações 

sobre o processo de seleção e separação dos resíduos, e dos 94% que não sabem 

se os funcionários da limpeza recebem treinamento sobre o programa de coleta 

seletiva. 

 

Tomando-se como argumento os gráficos do Bloco A do questionário 

utilizado na pesquisa, especificamente os gráficos 2A, 3A e 4A, verificou-se que os 

funcionários demonstraram  carecer de informações e orientações quanto à seleção 

e separação dos resíduos, ao treinamento do pessoal da limpeza, bem como qual a 

quantidade ou tipo de resíduo que mais se recolhe nos seus setores de trabalho.  

 

As ações continuadas de sensibilização e mobilização de educação 

ambiental, direcionadas para o programa, bem como uma divulgação frequente  dos 

resultados finais alcançados com a prática da coleta seletiva, possivelmente 

proporcionariam  uma maior eficácia e eficiência do programa, permitindo o 

funcionário saber que a sua ação de separar os resíduos tem uma extrema 

relevância, uma vez que diminui a quantidade final de resíduos nos lixões e ajuda a 

gerar trabalho e renda para muitas famílias. Isso  traria uma repercussão positiva no 

comportamento ambiental do público interno da instituição.  

 

Os resultados obtidos no segundo bloco do questionário de pesquisa, de 

certa forma é um reflexo ou consequência da fase estrutural do programa. O gráfico 
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5B, que revela o grau de satisfação do funcionário com o programa, deixa isto 

evidente, demonstrando que é preciso adotar medidas que possibilitem elevar esta 

satisfação do funcionário e permitam que assim o programa atinja um nível maior de 

efetividade.  

Isto se fundamenta em referencial teórico deste trabalho, que revela os 

números de famílias beneficiadas com a coleta seletiva realizada pelos funcionários, 

mostrando assim que o programa tem funcionalidade. São números que precisam 

ser ecoados regularmente, num trabalho de sensibilização, que permita o funcionário 

perceber a importância desta prática ambiental que ele realiza, e com isso melhore o 

seu grau de satisfação com o programa. 

O que se viu ao longo desse trabalho é que  as ações e práticas ambientais, 

particularmente a coleta seletiva de resíduos, tem sido adotada como um 

indispensável programa de gestão ambiental por grande parte das grandes 

empresas. Isto porque esta relevante prática de gestão ambiental, somada a outras 

ações, representam um caminho de sobrevivência para aquelas empresas que 

pretendem manter a continuidade dos seus negócios em uma economia de mercado 

que busca a sustentabilidade. 

 

 Este argumento também encontra fundamentação no referencial teórico 

aqui trabalhado, quando cita que de 500 empresas, cerca de 350, ou seja, 70% 

implantaram um sistema de gestão ambiental com vistas a reduzir o consumo de 

insumos e melhorar a eficiência operacional. Além de relatório divulgado pela 

Federação dos Bancos, mostrando que a grande maioria das instituições financeiras 

possuem práticas ambientais de coleta seletiva de resíduos para reciclagem. 

 

Em um mundo que não suporta mais a exploração a qualquer custo dos 

recursos naturais, e onde a economia de mercado está voltada para uma sociedade 

de consumo, reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos tem se mostrado uma grande 

ação de responsabilidade socioambiental e um caminho para se alcançar um 

desenvolvimento sustentável.  

 

Em síntese, este trabalho propiciou uma breve abordagem e conhecimento 

de um tema, a Responsabilidade Socioambiental Corporativa, que notoriamente 

tornou-se uma questão indispensável e indissociável do  processo de gestão de 
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qualquer órgão público ou empresa privada. Administrar ou gerir uma empresa, em 

qualquer parte do mundo, requer do administrador de hoje uma visão sistêmica e um 

bom entendimento das práticas ambientais.  

 

Concluindo, esta pesquisa exploratória colocou de forma sucinta a 

importância dessa prática ambiental, e mostrou que a partir deste trabalho é possível  

a realização de outros  estudos, como a influência da prática ambiental nas 

organizações sobre o homem;  as consequências sociais da coleta seletiva realizada 

no Banco do Brasil, ou ainda a importância da divulgação ou do treinamento 

continuado em um programa de gestão ambiental.  
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APÊNDICE  – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Por favor, leia atentamente o termo de consentimento abaixo. 
 
TÍTULO DO ESTUDO: "Gestão Ambiental no Banco do Brasil: Coleta Seletiva de 
Resíduos para Reciclagem nos Edifícios-Sede da Administração em Brasília  
 
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Adriano César Severo de Almeida. Graduando 
em Administração de Empresa, na modalidade EAD, pela Universidade de Brasília. 
 
DESCRIÇÃO: Você está convidado a participar de uma pesquisa sobre a coleta 
seletiva de resíduos para reciclagem nos edifícios-sede da administração, em 
Brasília. Caso você concorde, você deverá responder a um questionário anexado a 
esta mensagem. 
 
RISCOS E BENEFÍCIOS: Não existem riscos associados a este estudo. Não 
existem benefícios pessoais a partir deste estudo, exceto que esta pode vir a ser 
uma experiência agradável e que você pode colaborar para pesquisas acadêmicas. 
 
TEMPO DE PARTICIPAÇÃO: O questionário leva de 02 a 04 minutos para ser 
completamente respondido e este, portanto, será o tempo que você necessitará para 
participar desta pesquisa. 
 
DIREITOS DO SUJEITO/PARTICIPANTE: Se você leu este formulário e decidiu 
participar desta pesquisa, por favor, compreenda que a sua participação é voluntária 
e você tem o direito de retirar o seu consentimento ou de desistir de participar a 
qualquer momento sem penalidades. Você tem o direito de se recusar a responder 
às perguntas. Sua privacidade será mantida em todas as discussões sobre os dados 
deste estudo. 
 
INFORMAÇÕES PARA CONTATO: Se você tiver qualquer dúvida sobre este estudo, 
os seus procedimentos, riscos e benefícios ou sobre as formas de tratamento de 
dados você poderá entrar em contato comigo pelo e-mail acsabb@bb.com.br. Se 
você não estiver de acordo com a maneira de realização deste estudo, se tiver 
dúvidas, reclamações ou questões gerais sobre a investigação ou ainda sobre seus 
direitos como um sujeito da pesquisa, entre em contato comigo. 
 

 

___________________________ 

Assinatura 
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Este questionário faz parte de um Trabalho de Curso (Monografia) sobre A 

GESTÃO AMBIENTAL NO BANCO DO BRASIL, que visa analisar a Coleta 

Seletiva de Resíduos Sólidos para Reciclagem nos Edifícios-Sede I, II e III da 

Administração em Brasília. Contamos com a sua colaboração e pedimos que seja 

verdadeiro em suas respostas para um trabalho mais eficiente. 

 

Bloco A - Logística e Estrutura - Programa de Gestão da Coleta Seletiva 
 
1. Os coletores seletivos são suficientes no andar? 
(    ) sim         (    ) mais ou menos        (    ) não 
 
2. Existem orientações sobre o processo de seleção e segregação do material 
reciclado? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos         (    ) não 
 
3. Você sabe se os funcionários da limpeza (terceirizados) recebem treinamento 
sobre o tema? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos         (    ) não 
 
4. Você sabe qual a maior quantidade de resíduo produzido pela sua diretoria ou 
pelo próprio BB? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos         (    ) não 
 
5. Você sabe algo sobre  a Lei número 12.305 que estabelece a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos         (    ) não 
 
 
Bloco B - Avaliação do Comportamento Ambiental 
 
1. Você possui conhecimento sobre o tema coleta seletiva ? 
(   )sim           (   ) mais ou menos          (   ) não 
 
2.Você realiza o processo de coleta seletiva em sua residência? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos          (   ) não 
 
3. Você realiza a separação dos resíduos no seu setor corretamente? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos          (   ) não 
 
4. Você identifica o padrão de cores dos coletores e associa ao tipo correspondente 
de resíduo a ser segregado? 
(   ) sim          (   ) mais ou menos          (   ) não 
 
5. Qual o seu grau de satisfação em relação ao Programa Ecoeficiência do BB? 
(   ) baixo       (   ) médio                         (   ) alto 
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