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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo 
identificar a relevância da reciclagem de 
papeis nas empresas contábeis do 
Município de Vargem Grande Paulista. 
Através dos temas abordados no referencial 
teórico, foi possível a estruturação e 
realização da pesquisa de campo 
exploratória aplicada nas empresas 
contábeis do Município de Vargem Grande 
Paulista. Com o resultado obtido da 
pesquisa realizada foi viável identificar quais 
empresas desta região tem um maior 
conhecimento perante estes temas, e se 
visam à sustentabilidade como algo a se 
exercer na prática de forma permanente.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pressupõe-se que na atualidade, o mundo corporativo dificilmente 

sempre adota as melhores práticas relacionadas à sustentabilidade. Pode-se 

pressupor a ideia que, a palavra sustentabilidade está cada vez mais sendo 

ouvida e inserida, porém, talvez nem sempre isso seja o suficiente. Com isso 

entende-se que a sustentabilidade requer uma adoção de práticas 

permanentes para que gerem um retorno futuro. O presente estudo buscou 

investigar pontos que envolvem as nuances das ações de sustentabilidade com 

foco na reciclagem. Pois entende-se que em um ambiente empresarial há uma 

demanda grande de papel, que supostamente depois de utilizados podem 

ocasionar em sobras que talvez não interessem mais para a atividade diária, 

como impressões erradas, rebarbas, e folhas impressas antigas que não 

tenham mais importância, podendo serem utilizadas como rascunhos.  

 
Segundo João Carlos Souza (2010): 

 
A grande maioria dos produtos e materiais utilizados pela 
humanidade não é totalmente consumida, restando uma significativa 
parcela de resíduos. Estes resíduos poderão seguir três destinos 
diferentes: (a) serem sendo lançados diretamente na natureza, 
poluindo o ambiente, ou, (b) irem para um local de descarte seguro, 
como aterros sanitários e depósitos específicos; (c) submeterem-se a 
um processo de reciclagem, com reprocessamento e devolução ao 
mercado dos produtos antes descartados.  

 
Pensa-se que geralmente esta situação de descarte, apenas ocorra em 

algumas empresas, independentemente do ramo de atividade. Porém com a 

reciclagem, espera-se obter um maior aproveitamento destes papeis 

descartados, quando direcionados corretamente as empresas responsáveis por 

este processo. Espera-se que, futuramente está ação venha a contribuir para a 

conscientização empresarial em relação ao controle interno e a redução de 

custos.  

O presente estudo teve como justificativa enfatizar a importância da 

reciclagem em relação ao descarte inadequado de papeis em um ambiente 

empresarial contábil, pretende-se com isso mobilizar a gestão da empresa para 
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uma estruturação sustentável, afim de supostamente provocar a mudança do 

comportamento empresarial gerando uma conscientização. Com o descarte 

correto do papel, a empresa contábil estará auxiliando outra empresa a realizar 

a reciclagem para produção de outros materiais, tais como: revistas, jornais, 

livros, caixas de papelão, folhas de sulfite reciclável, etc. Logo, as empresas 

contábeis e as empresas que realizaram a reciclagem estariam exercendo a 

sustentabilidade de maneira responsável e consciente, sem que haja a 

necessidade excessiva na extração de matéria prima natural na fabricação de 

papeis. 

Com o aumento da população e o crescimento da indústria, o 
acumulo de lixo e de resíduos orgânicos lançados no meio ambiente 
tornou-se problema agravante. Com isso, o aumento gradativo dos 
perigos do aquecimento global tem tornado a reciclagem necessária 
para a sociedade e principalmente para saúde do planeta. Além de 
contribuir com a preservação ambiental, o ato de reciclar colabora 
com a economia do país na geração de empregos e na redução da 
utilização de recursos naturais. (MOURA, 2012). 

 
Como um impacto social e econômico, pensa-se que a reciclagem pode 

proporcionar a evolução no desenvolvimento sustentável de maneira a obter 

vários benefícios com sua implantação, sendo:  

 

A redução do volume de descarte inapropriado de lixo a ser aterrado 
(gerando o aumento da vida útil dos aterros e diminuição das despesas 
com a coleta local), o incentivo na conscientização empresarial e 
pública, a redução de custos nas empresas, geração de empregos 
diretos e indiretos, controle interno das empresas, e o principal; a 
diminuição da exploração de matérias primas e a preservação dos 
impactos ambientais. (GOMES, Mariana N.; BATISTA, Luana; 2009). 

 

 Com o resultado do presente estudo nas empresas contábeis do 

Município de Vargem Grande Paulista, espera-se contribuir para o controle 

interno na melhor utilização do papel sem que haja desperdício, juntamente 

com a redução de custos gerando a conscientização empresarial; e ambiental 

quando feito o descarte adequado dos papeis utilizados. 

O objetivo geral do presente estudo foi identificar a relevância da 

reciclagem de papeis nas empresas contábeis do Município de Vargem Grande 

Paulista. Os objetivos específicos foram investigar quais empresas contábeis 
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praticam ações sustentáveis, verificar quais os benefícios da sustentabilidade 

para estas empresas e averiguar os retornos futuros que se pode obter quando 

a sustentabilidade se torna parte da empresa. Com isso, para alcançar estes 

objetivos foi necessário à aplicação de uma pesquisa de campo exploratória. 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Segundo Batista e Albuquerque (2007), o conceito de desenvolvimento 

sustentável surgiu de forma intensiva e mais elaborada a partir do ano de 1987 

no relatório produzido pela Comissão Brundtland, de forma a ser o último 

resultado das análises feitas pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, onde foi criada no ano de 1983 pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas. Este relatório, segundo Dias (2017, p.36) procura estabelecer 

uma relação benéfica entre o homem com a natureza, onde o principal objetivo 

do desenvolvimento sustentável é atender e satisfazer a necessidades e as 

aspirações humanas dentro de um processo de desenvolvimento, em sua 

essência: “é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, 

a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, 

a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. (CMMAD,1991, 

p.49). 

 

Assis (2000, p.59) assim aborda o tema:  

 
Desenvolvimento sustentável se refere principalmente às 
conseqüências [sic] dessa relação na qualidade de vida e no bem-
estar da sociedade, tanto presente quanto futura. Atividade 
econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé 
básico no qual se apóia [sic] a idéia [sic] de desenvolvimento 
sustentável. 

 

De acordo com Dias (2017, p.37): 

 
Para alguns, alcançar o desenvolvimento sustentável é obter o 
crescimento econômico contínuo através de um manejo racional dos 
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recursos naturais e da utilização de tecnologias mais eficientes e 
menos poluentes. Para outros, o desenvolvimento sustentável é antes 
de tudo um projeto social e político destinado a erradicar a pobreza, 
elevar a qualidade de vida e satisfazer ás necessidades básicas da 
humanidade [...]. Ou seja, para alguns se trata somente de 
compatibilizar o meio ambiente com um crescimento econômico 
contínuo, mantendo as condições que produzem e reproduzem as 
relações de exploração, hierarquização e dominação que permitem a 
apropriação da capacidade produtiva social por alguns homens. 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Segundo um artigo discente (OLIVEIRA et alii; 2016), definisse ser 

sustentável como viver de uma forma responsável perante o planeta, de tal 

maneira que ele seja capaz de suportar os impactos que os seres humanos 

exercem na trajetória de vida, preservando-o para as futuras gerações que 

estão por vir. A exploração dos recursos naturais deve de ser feita a pensar a 

prejudicar o mínimo possível sem que desestruture o meio ambiente e o local 

onde vivemos.  

O termo sustentabilidade está cada vez mais presente no âmbito 
empresarial e na sociedade, no entanto, poucos compreendem o que 
seja associando-o à preservação do meio ambiente. Porém, pode ser 
compreendido, de forma incompleta, pois, a sustentabilidade nada 
mais é que a relação harmoniosa das sociedades humanas com a 
natureza, e com as comunidades. (OLIVEIRA et alii; 2016). 
  

Portanto entende-se que, as organizações que se preocupam com o 

meio ambiente visam preservar os recursos naturais pelo fato de precisarem 

destes recursos para exercer suas atividades empresariais, reduzindo seus 

consumos e desperdícios e exercendo a conscientização dentro da empresa. 

 

 

1.3 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NAS EMPRESAS 

 

De acordo com Marques (2017), um empreendedor, empresário, coach e 

mentor de pequenas e médias empresas; aborda a existência de 10 práticas 

sustentáveis que podem ser adotadas no ambiente empresarial. Sendo elas: 
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 Não utilização de copos descartáveis; 

 Economia em papeis, água e energia; 

 Investir na reciclagem; 

 Utilizar equipamentos econômicos; 

 Incentivo do uso do transporte alternativo; 

 Investir em treinamentos sobre sustentabilidade; 

 Criar projetos de preservação do meio ambiente;  

 Respeitar as leis ambientais; 

 Não poluir; e 

 Utilizar fontes de energias renováveis. 

 

 

1.4 RECICLAGEM 

 

Perante um artigo discente (SOUSA, et alii; 2016): “a palavra reciclar 

vem do inglês recycle (re = repetir, e cycle = ciclo). Esse vocábulo surgiu na 

década de 1970, devido à preocupação em relação às questões ambientais, 

ressaltando a necessidade de preservação do mesmo”. 

 
Do ponto de vista de Grippi (2006, p.36): 

 
A reciclagem é o resultado de uma série de atividades através das 
quais os materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo, são 
desviados, sendo coletados, separados e processados para serem 
usados como matéria-prima na manufatura de outros bens, feitos 
anteriormente apenas com matéria-prima virgem.  
 

Entende-se que os principais fatores que induzem a realização da 

reciclagem são: a preservação de recursos naturais, a diminuição da poluição 

ambiental e urbana, a redução do volume do lixo em aterros sanitários quando 

feita a destinação correta do lixo, a redução de custos, a redução de energia e 

água na produção de bens recicláveis. 

De acordo com a Federação e Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo - FIESP (2004, p.13), “a melhoria na relação da empresa com o meio 
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ambiente é capaz de otimizar a produtividade dos recursos utilizados, 

implicando em benefícios diretos para a empresa”.  

 

1.5 BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM  

 

Segundo M. Gomes e L. Batista (2009) a reciclagem traz inúmeros 

benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio ser humano, 

sendo o único responsável pelo acúmulo de lixo no planeta. Dentre eles pode-

se citar: 

 A diminuição e a prevenção de riscos na saúde pública; 

 A diminuição e a prevenção de impactos ambientais; 

 A diminuição e a prevenção da exploração dos recursos;  

 A preservação do meio ambiente;  

 Menos consumo de recursos naturais escassos;  

 O uso de menos espaço nos aterros sanitários; 

 Grande economia de energia elétrica e água; e 

 Geração de um grande número de empregos.  

 

 

1.6 RECICLAGEM DO PAPEL 

 

Para Coletti (2011) do grupo CENED, a reciclagem do papel apresenta 

diversas vantagens, dentre elas estão: a preservação de recursos naturais, a 

economia de água e energia e o menor custo da matéria-prima na produção.  

A manutenção das florestas naturais, com a redução de áreas 
reservadas ao plantio de espécies próprias para a produção de papel 
é um importante fator de manutenção do equilíbrio ecológico do 
planeta e redução dos poluentes atmosféricos. Por outro lado, a 
qualidade do papel produzido com aparas é inferior à do material 
produzido com matéria-prima virgem, desvantagem que tem sido 
solucionada, por conta das inovações tecnológicas. (COLETTI, 2011). 
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Portanto, a reciclagem do papel quando descartado corretamente pelas 

empresas, pressupõe que pode proporcionar benefícios futuros imensuráveis 

quando falasse do meio ambiente em que vivemos. A busca pela 

conscientização deste ato entende-se que requer a partir da hierarquia 

organizacional, onde todos buscam se comprometer eticamente.  

 

 

1.7 CONTROLE INTERNO E REDUÇÃO DE CUSTOS  

 

Entende-se supostamente que, cerca da maioria das empresas 

necessita de uma porcentagem de papel para produzir suas atividades 

empresariais mesmo com a utilização da tecnologia, independente do ramo de 

atividade. Nisso a obtenção deste papel gera um custo, que nem sempre é 

totalmente utilizado; pois parte desde custo supostamente é jogado fora e 

desperdiçado. Para entender melhor, vejamos o seguinte exemplo hipotético: 

Uma empresa compra semestralmente cerca de 70 pacotes com 500fls sulfite 

cada, cada pacote custa em torno de R$ 18,00 (Dezoito Reais), logo a um 

custo total de R$ 1.260,00 (Hum Mil, Duzentos e Sessenta Reais). Essa 

empresa informa que há um desperdício de cerca de 10% com impressões 

erradas, impressões falhadas, e aparas cortadas e jogadas fora. Nisso, são 

cerca de 07 pacotes com 500fls (3.500 folhas) jogados fora semestralmente, 

tendo um custo de desperdício de R$ 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais). 

Esta situação relatada anteriormente serve apenas para se ter uma 

noção hipotética, das falhas que podem acabar ocorrendo dentro de uma 

empresa. Com isso entra a conscientização, de além do descarte correto dos 

papeis gerados devido ao desperdício para reciclagem, a empresa poderia 

pensar na redução deste desperdício juntamente com a redução de custos, 

quando implantado um sistema de controle interno. 

 

 

1.8 CONSCIENTIZAÇÃO 
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Segundo o SEBRAE (Papel: caminhos para reduzir custos e alavancar 

outros negócios, s/d), “é praticamente impossível imaginar que as organizações 

vivam sem o uso do papel. Ao mesmo tempo, é inimaginável que as empresas 

se eximam de incluir a redução de custos entre seus objetivos estratégicos”.  

Segundo Ricchini (Desperdício de papel em escritórios, s/d): “Muitos 

escritórios ainda têm vício de imprimir papel sem necessidade. E ainda tem 

dificuldade em destinar corretamente para a reciclagem. Infelizmente, em 

escritórios, o desperdício ainda é grande e a separação é mal feita, perdendo-

se a oportunidade de reciclar este tipo de papel”. 

Segundo Alcantara (2013) de acordo com a Associação Brasileira das 

Empresas de Gerenciamento de Documentos (ABDG), 37% das cópias 

impressas nas empresas são desnecessárias.  

Alcantara (2013) diz, de acordo com o presidente executivo da LowCost, 

Francis Safi, que presta consultoria de gestão documental, afirma que: “as 

empresas precisam reduzir cada vez mais o uso de papel. Hoje 99% das 

empresas não tem uma política de gestão de política documental. O Brasil é 

um país muito burocrático, são 400 a 500 tipos de documentos dentro de uma 

empresa brasileira, seja ela pequena, média ou grande”. 

De acordo com Alcantara (2013), Safi adverte que o desconhecimento 

de regras e legislações faz com que boa parte das companhias no País não 

saibam exatamente a vida útil correta dos documentos empresariais. “As 

empresas estão guardando lixo. É necessário saber o ciclo de vida dos 

documentos. Não existe uma política de descarte”. Debatendo esta citação de 

Safi, presidente executivo da LowCost, acredito que certos documentos devem 

ser guardados; pois podem precisar da apresentação do original onde tem uma 

maior valia, e sim, pode existir dentro de uma empresa a política de descarte, 

que seria a que esta sendo relatada neste presente estudo; a reciclagem. 

Entende-se que pode existir uma reestruturação na política 

organizacional das empresas, sendo eficiente para a redução do desperdício 

de papel, tendo como aliada a frequência do uso da tecnologia. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
O presente trabalho utilizou-se de uma pesquisa exploratória com o 

auxílio de procedimentos metodológicos dedutivos para elaboração do mesmo, 

na obtenção teórica a partir de livros, alguns artigos publicados e vários sites 

de pesquisas; juntamente com a realização de uma pesquisa de campo em oito 

empresas contábeis do Município de Vargem Grande Paulista, com o auxílio de 

um questionário de quatorze perguntas fechadas. 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para qual 
se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 
comprovar, ou ainda, de descobrir novos fenômenos ou relações 
entre eles. Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 
ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 
registro de variáveis que se presume relevantes, para analisa-los. 
(MARCONI e LAKATOS, 2010, p.169). 
 

 
Para Marconi e Lakatos (2010, p.171), a pesquisa exploratória perante 

os três grandes grupos de pesquisas de campo são: 

 

 [...] investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação 
de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 
ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura 
mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos. [...] Obtêm-se 
frequentemente descrições tanto qualitativas quanto quantitativas do 
objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações 
entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. 
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Quadro 01 - Questionário de Pesquisa de Campo 
1. Quais das afirmativas abaixo, você acredita que descreve melhor a 

definição de Sustentabilidade? 
(   ) Agir de forma responsável com o planeta, utilizando o máximo possível dos 
recursos naturais. 
(   ) Utilizar os recursos naturais de maneira responsável, pensando nas futuras 
gerações que estão por vir. 
(   ) Preocupação com o meio ambiente, com práticas temporárias para que 
gerem um retorno futuro. 
2. Quais práticas sustentáveis sua empresa pratica. 
(   ) Não utilização de copos descartáveis. 
(   ) Economia em papeis, água e energia. 
(   ) Investir na reciclagem. 
(   ) Utilizar equipamentos econômicos. 
(   ) Utilizar fontes de energias renováveis. 
(   ) Outra, qual?________________________________________________ 
(   ) Não pratica nenhuma. 
3. Qual o motivo para a não adoção da Sustentabilidade nesta empresa? 
(   ) Desinteresse. 
(   ) Falta de recursos. 
(   ) Nunca havia pensado nesta implementação. 
(   ) Outros, qual?_______________________________________________ 
(   ) Não, já se adota. 
4. Se sua empresa não pratica uma ação sustentável, você acredita que 

ela estaria disposta a exercer esta ação daqui em diante? 
(   ) Não, pois não há um interesse em relação a isso. 
(   ) Sim, pois a sustentabilidade é realmente algo positivo a se exercer. 
(   ) Não, já se pratica. 
5. Você acredita que outras empresas contábeis desta mesma cidade em 

que sua empresa atua, não pratique alguma ação sustentável? 
(   ) Não, pois deve haver alguma empresa que pratique. 
(   ) Sim, pois dificilmente uma empresa implantara os conceitos de 
sustentabilidade. 
 
6. Quais das afirmativas abaixo, você acredita que descreve o conceito 

de Reciclagem? 
(   ) Preocupação com as questões ambientais, ressaltando a necessidade da 
preservação do mesmo. 
(   ) Separação do lixo reciclável utilizado, direcionando-o a empresas 
responsáveis para produção de outros bens. 
(   ) Redução do lixo produzido. 
7. Como o lixo é descartado nesta empresa? 
(   ) Coletores de Lixo. 
(   ) Separado e encaminhado a cooperativas/empresas de reciclagem. 
8. Existe alguma empresa/cooperativa que faça a reciclagem de materiais 

na Cidade em que sua empresa atua? 
(   ) Não. 
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(   ) Não sei, pois nunca procurei saber sobre isso. 
(   ) Sim, pois já procurei saber sobre isso. 
(   ) Sim. Já ouvi falar sobre isso. 
(   ) Nunca ouvi falar sobre isso. 
9. Quais materiais têm um maior consumo nesta empresa, e que podem 

ser reciclados? 
(   ) Papel.  
(   ) Copos Descartáveis 
(   ) Toners. 
(   ) Outros, qual?_______________________________________________ 
(   ) Não temos nenhum. 
10. Qual a quantidade de consumo trimestral de papel nesta empresa? 
(   ) Até 10 pacotes de folhas de sulfite. 
(   ) Até 20 pacotes de folhas de sulfite. 
(   ) Até 30 pacotes de folhas de sulfite. 
(   ) Até 40 pacotes de folhas de sulfite. 
(   ) Até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite. 
11. Sua empresa tem desperdícios no consumo de papeis que podem ser 

reciclados? 
(   ) Não, pois não utilizamos um grande volume de papeis. 
(   ) Não, pois utilizamos mais a tecnologia e menos o consumo de papeis. 
(   ) Sim, pois sempre acabamos jogando fora rebarbas, folhas antigas, 
impressões erradas/falhadas. 
12. Perante a quantidade de consumo trimestral estabelecida acima, 

quanto você acredita que seja desperdiçado? 
(   ) Cerca de 5% 
(   ) Cerca de 10% 
(   ) Cerca de 20% 
(   ) Cerca de 30% 
13. Você acredita que com a utilização da tecnologia eletrônica (e-mail/ 

sistemas/arquivos digitais) e a conscientização mútua poderia 
diminuir ou exterminar esse desperdício? 

(   ) Sim. Pois isso facilitaria mais a execução do trabalho e seria mais 
sustentável. 
(   ) Sim. Porém, é difícil implementar esta ação nesta empresa, pois temos a 
necessidade de imprimir certos documentos por solicitação de nossos clientes. 
14. Você acredita que o desperdício ocasionado nesta empresa em longo 

prazo, poderia estar sendo investido em práticas sustentáveis? 
(    ) Sim. Já pensei sobre isso. 
(    ) Sim. Nunca havia pensado nisto. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo em oito empresas contábeis do 

Município de Vargem Grande Paulista, todas estão localizadas no centro da 

cidade e são de fácil acesso. Das empresas contábeis pesquisas cinco são de 

porte pequeno contendo de um até quatro funcionários, sendo quatro delas 

familiar e uma de sede própria e as demais alugadas; duas são de porte médio 

contendo de nove até dez funcionários, ambas são de sede alugada; e uma é 

de porte grande contendo dezoito funcionários, sendo de sede própria. A partir 

da aplicação de um questionário contendo quatorze questões de perguntas 

fechadas perante os temas levantados no referencial teórico deste trabalho, 

esperasse realizar a análise e interpretação dos dados obtidos nesta pesquisa, 

de forma a destacar as informações mais relevantes. 

Na primeira questão de acordo com o gráfico 01, apenas duas empresas 

não souberam responder corretamente, talvez por falta de atenção nas 

alternativas postas ou por não ter conhecimento. A questão era a seguinte: 

Quais das afirmativas abaixo, você acredita que descreve melhor a definição 

de Sustentabilidade?. Seis empresas das oito responderam corretamente, que 

seria “Utilizar os recursos naturais de maneira responsável, pensando nas 

futuras gerações que estão por vir”. As duas empresas que responderam de 

forma errada, não chegaram a prestar atenção na contradição que exista na 

alternativa escolhida por ambas, que seria “Agir de forma responsável com o 

planeta, utilizando o máximo possível dos recursos naturais”. Desta forma, 

como você pode afirmar ser responsável com planeta se estará utilizando o 

máximo possível dos recursos naturais existentes nele?. 
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Gráfico 01 - Definição de Sustentabilidade 

Empresas que sabem a
definição.

Empresas que não sabem a
definição.

75%

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na segunda questão realizada era para saber, quais práticas 

sustentáveis são adotadas pelas empresas contábeis. Todas afirmaram realizar 

uma ou mais práticas sustentáveis. Conforme demonstrado no gráfico 02, as 

práticas sustentáveis que poderiam estar sendo realizadas nas empresas 

eram: não utilização de copos descartáveis (apenas duas empresas realizavam 

esta prática); economia em papeis, água e energia (apenas sete empresas 

realizavam esta prática); e utilizar equipamentos econômicos (apenas quatro 

empresas realizavam esta prática). Em suma, quatro empresas praticam 

apenas uma ação sustentável, enquanto três empresas praticam duas ações 

sustentáveis e uma empresa pratica três ações sustentáveis. 

 

Gráfico 02 - Práticas Sustentáveis 

Não utilização de copos
descartáveis.

Economia em papeis, água e
energia.

Utilizar Equipamentos
econômicos.

25%50%

87,5%

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A sexta questão tem o resultado expresso no gráfico 03, onde se 

ressalta a ideia que, de oito empresas contábeis apenas metade delas sabiam 

qual o conceito de reciclagem, que seria “Separação do lixo reciclável utilizado, 

25% 
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direcionando-o a empresas responsáveis para produção de outros bens”. As 

empresas que não souberam responder esta questão corretamente, três das 

oito empresas afirmam que seria “Preocupação com as questões ambientais, 

ressaltando a necessidade da preservação do mesmo”, esta alternativa esta 

mais relacionada à sustentabilidade; e uma das oito empresas afirma que seria 

“Redução do lixo produzido”, esta alternativa está totalmente fora do contexto 

da reciclagem. 

  

Gráfico 03 - Conceito de Reciclagem 

Empresas que sabem o
conceito.

Empresas que não sabem
o conceito.

50%

50%

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na sétima questão em relação à reciclagem, foi perguntado como o lixo 

é descartado nas empresas. Esta questão tinha apenas duas alternativas, a 

primeira “Coletores de lixo” e a segunda “Separado e encaminhado a 

cooperativas ou empresas de reciclagem”. Conforme exposto no gráfico 04, 

das oito empresas que foram pesquisadas apenas uma empresa separava e 

encaminhava o lixo a cooperativas ou empresas de reciclagem. 

 

Gráfico 04 - Descarte do Lixo 

Coletores de Lixo.

Separado e
encaminhado a
cooperativas/empresas
de reciclagem.87,5%

12,5%

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Na nona questão, pergunta-se quais materiais têm o maior consumo e 

que podem ser recicláveis. A partir dos dados obtidos, pode-se afirmar: o papel 

é um dos materiais mais consumidos perante as oito empresas; os copos 

descartáveis são um dos materiais mais consumidos perante três empresas; os 

toners são um dos materiais mais consumidos perante três empresas; e as 

caixas de papelão são um dos materiais mais consumidos perante uma 

empresa. Sendo assim, é possível também compreender que: diante das oito 

empresas, três têm apenas um material com o de maior consumo (neste caso, 

é o papel); três têm apenas dois materiais com o de maior consumo (neste 

caso, duas empresas são o papel e os copos descartáveis e uma o papel e os 

toners); e duas têm apenas três materiais com o de maior consumo (neste 

caso, uma empresa é o papel, os copos descartáveis e os toners e na outra o 

papel, os toners e as caixas de papelão). Os resultados podem ser melhor 

observados no gráfico 05 a seguir: 

 

Gráfico 05 - Materiais recicláveis de maior consumo 

Apenas Papel.

Papel e Copos Descartáveis.

Papel e Toners.

Papel, Copos Descartáveis e Toners.

Papel, Toners e Caixas de Papelão.

12,5%

12,5%

12,5%

25%

37,5%

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
 

Na décima questão com foco na conscientização, pergunta-se qual a 

quantidade de consumo trimestral de papel nas empresas. Das oito empresas 

pesquisadas, três empresas afirmam utilizar até 10 pacotes de folhas de sulfite; 

duas empresas afirmam utilizar até 20 pacotes de folhas de sulfite; e três 

empresas afirmam utilizar até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite. 

 
Gráfico 06 - Quantidade de consumo trimestral de papel  
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Fonte: Elaborado pela Autora. 

Na décima primeira questão ainda com foco na conscientização, 

pergunta se há desperdícios no consumo de papeis que podem ser reciclados. 

Metade das empresas responderam que não, pois utilizavam mais a tecnologia 

e menos o consumo de papeis, e a outra metade respondeu que sim, pois 

sempre acabam jogando fora rebarbas, folhas antigas e impressões erradas ou 

falhadas. 

 

Gráfico 07 - Desperdícios no consumo de papeis 

Não, pois utiliza-se mais a
tecnologia e menos o
consumo de papeis.

Sim, pois sempre acaba-se
jogando fora rebarbas,
folhas antigas e impressões
erradas ou falhadas.

50%

50%

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na décima segunda questão relacionada com a questão décima, 

pergunta-se qual a porcentagem que há de desperdício perante o consumo 

trimestral de papel estabelecido anteriormente. Seis empresas afirmam ter um 

desperdício de cerca de 5%, uma empresa de cerca de 10% e uma empresa 

de cerca de 20%. Das empresas que afirmaram ter cerca de 5% de 

desperdício: três tem um consumo de até 10 pacotes de folhas de sulfite, duas 

tem um consumo de até 20 pacotes de folhas de sulfite e uma tem um 
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consumo de até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite; a empresa que 

afirmou ter cerca de 10% de desperdício: tem um consumo de até 50 ou mais 

pacotes de folhas de sulfite; e a empresa que afirmou ter cerca de 20% de 

desperdício: tem um consumo também de até 50 ou mais pacotes de folhas de 

sulfite. 

 

 

Gráfico 08 - Desperdício perante o consumo de papeis 

Cerca de 5%.

Cerca de 10%.

Cerca de 20%.

12,5%

12,5%

75%

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

Com isso pode-se concluir que: 

 

As empresas que afirmaram ter cerca de 5% de desperdício: 
 

Três tem um consumo de até 10 pacotes de folhas de sulfite, ou seja, 

dos 10 pacotes de folhas (5.000 folhas) de sulfite utilizados cerca de meio 

pacote de folhas (250 folhas de sulfite) são desperdiçados trimestralmente. 

Duas tem um consumo de até 20 pacotes de folhas de sulfite, ou seja, 

dos 20 pacotes de folhas (10.000 folhas) de sulfite utilizados cerca de 01 

pacote de folhas (500 folhas) de sulfite são desperdiçados trimestralmente. 

Uma tem um consumo de até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite, ou 

seja, dos 50 pacotes de folhas (25.000 folhas) de sulfite utilizados cerca de 02 

pacotes e meio de folhas (1.250 folhas) são desperdiçados trimestralmente. 
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A empresa que afirmou ter cerca de 10% de desperdício:  

 
Tem um consumo de até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite, ou 

seja, dos 50 pacotes de folhas (25.000 folhas) de sulfite utilizados cerca de 05 

pacotes de folhas (2.500 folhas) são desperdiçados trimestralmente. 

 
A empresa que afirmou ter cerca de 20% de desperdício: 

 
Tem um consumo de até 50 ou mais pacotes de folhas de sulfite, ou 

seja, dos 50 pacotes de folhas (25.000 folhas) de sulfite utilizados cerca de 10 

pacotes de folhas (5.000 folhas) são desperdiçados trimestralmente. 

. 

Na décima terceira questão com relação ao desperdício de papeis e o 

uso da tecnologia, foi perguntado as empresas contábeis se elas acreditam que 

com a utilização da tecnologia eletrônica (e-mail, sistemas, arquivos digitais) e 

a conscientização mútua, há possibilidade de diminuir ou exterminar o 

desperdício ocasionado. 

Das oito empresas que foram realizadas a pesquisa, metade acredita 

que é possível, pois isso facilitaria mais a execução do trabalho e seria mais 

sustentável; já a outra metade também acredita que seja possível, porém 

afirmam que é difícil implementar esta ação na empresa, pois elas têm a 

necessidade de imprimir certos documentos por solicitação de seus clientes. 

Continuando a pensar no desperdício ocasionado por essas empresas 

contábeis, na décima quarta e última questão é posta uma reflexão; pergunta-

se a estas empresas se elas acreditam que o desperdício de papeis 

ocasionado em longo prazo poderia estar sendo investido em práticas 

sustentáveis.  E a maioria diz que sim, e afirmam já ter pensado sobre isso. 

Em suma, pode-se ter o entendimento que todas as empresas praticam 

alguma ação sustentável, porém isso não é o bastante, pois é necessário 

buscar melhoria nestas ações. Não adianta apenas dizer que há economia com 

papeis se existe ainda desperdícios, é preciso exterminar o máximo possível 

desde desperdício com medidas permanentes e caso tenha ainda o mínimo 

possível de desperdício, deve de ser direcionado para empresas responsáveis 
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pela coleta e reciclagem ao invés de direcionar aos coletores de lixo. Contudo, 

metade das empresas não sabem o que é reciclagem e as que sabem apenas 

uma pratica e mesmo assim não investe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se por meio da pesquisa realizada em campo, que o 

desenvolvimento sustentável é algo que ainda esta sendo inserido aos poucos 

nas empresas, muitas empresas já ouviram falar, porém são poucas as que 

sabem a sua definição e praticam como sendo parte integrante da empresa. 

Trazer a sustentabilidade a empresas contábeis, certamente é algo dificilmente 

visto. A adoção de práticas sustentáveis é a chave para o futuro da 

humanidade, preservação de recursos naturais é a essência da 

sustentabilidade para as futuras gerações. Como visto não se deve apenas se 

preocupar com o retorno que se tem na forma monetária, pois é necessário 

visar a saúde do planeta de maneira permanente. 

O objetivo de trazer este tema para as empresas contábeis é de verificar 

quais empresas realmente se importam perante essas questões ambientais. A 

reciclagem que é o foco deste trabalho, infelizmente ficou a desejar nas 

empresas contábeis na qual foi realizada a pesquisa; acredito que nesta região 

é um assunto ainda cru. Não há uma preocupação efetiva, e as ações 

sustentáveis praticadas não buscam serem melhoradas e investidas. O 

desperdício de papeis é existente em todas as empresas contábeis que foram 

realizadas a pesquisa, pois a maioria das empresas não buscam direcionar 

este desperdício para uma empresa responsável pela reciclagem, ou diminuir e 

exterminar este desperdício mesmo sabendo que o mesmo poderia estar 

sendo investido em outras práticas sustentáveis. 

Portanto, entende-se que o objetivo do presente artigo foi atingido, pois 

de acordo com a pesquisa realizada constatou-se que não é relevante para as 

empresas contábeis de Vargem Grande Paulista a reciclagem de papeis, 

porque infelizmente das oito empresas apenas uma realiza esta pratica. Há a 
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possibilidade de as empresas buscarem uma melhoria nas ações sustentáveis 

já praticadas, logo que o desenvolvimento sustentável é algo ainda a ser 

desenvolvido mais por empresas e por pessoas, não para passar uma boa 

imagem, mas sim para ser posto como base fundamental e importante do 

nosso cotidiano. Por isso, acredita-se que as conclusões alcançadas deste 

trabalho podem ser de grande utilidade para demais empresas do seguimento 

contábil, de forma a auxiliar no entendimento e na prática da sustentabilidade.  
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