Relatório de Sustentabilidade
do Laboratório Leme 2013

“Se temos de esperar,
que seja para colher a semente boa
que lançamos hoje no solo da vida.
Se for para semear,
então que seja para produzir
milhões de sorrisos,
de solidariedade e amizade.”
Cora Coralina
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01. Compromisso da alta
administração com a
questão da sustentabilidade
Pelo segundo ano consecutivo o Laboratório LEME tem a satisfação de apresentar seu
Relatório de Sustentabilidade.
O fato mais marcante, do ponto de vista, da produção do Relatório, foi à manutenção
da utilização formal do modelo do Global Reporting Iniciative (GRI), um padrão
internacional de elaboração de relatórios de sustentabilidade, que já serviu como
modelo para produção do relatório anterior.
Este relatório apresenta as práticas de gestão, o desempenho da empresa e uma idéia
central das perspectivas futuras desta organização, nos seus aspectos econômicos,
sociais e ambientais
O seu maior objetivo é subsidiar as partes interessadas do Laboratório LEME, para
possibilidade de um relacionamento mais sinérgico e produtivo, como também
servir como um instrumento de avaliação do atual estágio de evolução da gestão da
empresa.
O relatório manteve praticamente a mesma estrutura do ano passado, com pequenos
ajustes que tiveram o intuito de demonstrar a dinâmica da organização e não
simplesmente seu perfil institucional.
Este relatório está estruturado em dimensões. Uma dimensão geral que apresenta a
empresa de uma forma abrangente e depois dimensões mais específicas.

Grupo de trabalho de elaboração do Relatório de Sustentabilidade do LEME

Dessa forma, este Relatório de Sustentabilidade confirma a busca do Laboratorio
LEME por um nível cada vez maior de modernização de sua gestão, consolidação
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da sua identidade estratégica e interação com suas
partes interessadas.
Em 2013, o Laboratório Leme teve muitas conquistas
a comemorar, alicerçado nos seus valores consolidou
seu crescimento com abertura de duas novas
unidades, seguindo o conceito de sustentabilidade
e obteve premiações que colocaram a empresa em
destaque no cenário nacional. Investiu na melhoria
de suas práticas de gestão de pessoas porque o Leme
está convicto de que o ser humano é o recurso mais
importante para a empresa.
Outro aspecto de fundamental importância neste
processo de evolução para uma Gestão Sustentável
foi à adoção de um Projeto de Responsabilidade
Social Corporativo o Sementes do Leme, cuja missão
é melhorar o desempenho de organizações públicas
Reunião com Stakeholders
ou sem fins lucrativos da área de saúde, com foco em
ações de educação para a saúde. Com este passo o Leme consolida definitivamente o
seu compromisso com a responsabilidade social, contribuindo com um futuro melhor.
Mais uma vez apresentamos a sociedade os resultados obtidos pelo Laboratório Leme
em 2013, e nossas realizações deste ano, nos credenciam a ter grandes expectativas
para 2014.
No processo de construção do relatório de 2013, um dos aspectos marcantes foi o
envolvimento das partes interessadas, em um grupo de trabalho que não só avaliou
o relatório de 2012, mas também apresentou sugestões para a construção deste
documento.
Dessa forma, este Relatório Anual de Sustentabilidade é um processo de prestação de
contas à sociedade, tornando a empresa cada vez mais transparente, facilitando a
consolidação das suas relações de parcerias com organizações de diversos segmentos.
Compartilhamos estas conquistas com a sociedade, certos de que temos ainda um
grande caminho a seguir na busca de um projeto maior de sustentabilidade empresarial,
que está alinhado com a missão da Empresa e sua estratégia de crescimento
No ano de 2013, a Empresa teve alguns reconhecimentos importantes, como por
exemplo:
•

Eleita o melhor Laboratório da Bahia no Prêmio Benchmarking
Saúde;

•

Vencedora na categoria Prata do Prêmio Gestão Qualidade Bahia
(PGQB), uma criteriosa avaliação promovida pela Associação
Baiana para Gestão Competitiva (ABGC);
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•

O Programa de Responsabilidade Social Empresarial Sementes do
Leme foi o vencedor do Prêmio Ser Humano Luiz Tarquínio, na
categoria Responsabilidades Social Empresarial, promovido pela
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA);

•

Eleita em 1º lugar na categoria de 100 a 500 funcionários, como
a melhor Empresa em práticas em gestão de pessoas no cenário
nacional, em seleção realizada pela Revista Valor Carreira e
consultoria Aon Hiwitt;

•

Eleita entre as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar do
cenário nacional, em seleção feita pela Revista VOCÊ SA da
editora Abril;

•

Eleita a Melhor Empresa para se Trabalhar na Bahia, em seleção
feita pelo GRAT PLACE TO WORK Bahia.

•

Eleita entre as Melhores Empresas para se Trabalhar da área de
Saúde no cenário nacional, em seleção feita pelo GRAT PLACE TO
WORK em parceria com a IT Mídia.

O Laboratório LEME, baseado nos reflexos positivos obtidos no ano anterior, no qual
iniciou a publicação do Relatório de Sustentabilidade, consolidou todo este processo
com a tomada de decisão de lançar mais uma vez este documento dentro de padrões
internacionais, por acreditar que está preparada e que é uma empresa madura para
avançar em uma gestão mais sustentável.
Portanto, mais uma vez, estimulamos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores,
lideranças das comunidades vizinhas aos nossos empreendimentos, representantes
de organizações públicas, privadas e não-governamentais, meio acadêmico e a
sociedade em geral a conhecer o nosso relatório.
Dr. Thomaz Cruz
Presidente do GRUPO LEME
Dra. Marla Cruz
Diretora do GRUPO LEME
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02. O processo de construção
do relatório e seus parâmetros
O Laboratório LEME utilizou o processo de construção do seu relatório de
sustentabilidade como uma forma de rediscutir suas práticas de gestão e seus
desempenhos econômico, social e ambiental.
Para tanto, manteve o grupo de trabalho formado por representantes de diversas
áreas para construir de maneira participativa este relatório, conforme ocorrido no
ano anterior. Este grupo participou de um encontro voltado para avaliação do primeiro
relatório, concepção do segundo relatório, proposições de definição do conteúdo e
da disseminação do mesmo.
Neste encontro o grupo avaliou o primeiro Relatório de Sustentabilidade do Laboratório
LEME (exercício 2012, publicado em 2013), com base nas seguintes questões:
•
•
•
•

Quanto
Quanto
Quanto
Quanto

ao Processo de Coleta de Informações e Construção do Relatório;
ao Conteúdo e Diagramação do Relatório;
a Disseminação do Relatório (Comunicação);
a Utilização do Relatório como Instrumento de Gestão.

Parâmetros do Relatório
Quanto ao envolvimento das áreas
internas, além de um encontro com
membros de diversas áreas, foi criado um
instrumento de coleta baseado no modelo
utilizado (GRI) para que as mesmas
enviassem os insumos necessários para
construção do relatório.

público interno e 07 representantes dos
mais diversos stakeholders (partes interessadas) externas.
A oficina ocorreu no dia 08/04/14, de
14:00hs ás 18:00hs.

Do ponto de vista da consulta aos
stakeholders, foi realizado uma oficina
que teve como principal objetivo
retirar
subsídios
das
principais
partes
interessadas
da
empresa
para a construção do Relatório de
Sustentabilidade do LABORATÓRIO LEME
ano 2013, a ser publicado em 2014.
O público-alvo desta atividade foi composto de membros do Comitê de Sustentabilidade do Laboratório LEME, gestores
da empresa e representantes significativos de todas as principais partes interessadas, totalizando um grupo de mais de
14 pessoas, sendo 07 representantes do
10 Relatório de Sustentabilidade

Oficina com partes interessadas

Este relatório é relativo ao exercício do ano de 2013 e o Laboratório LEME anualmente
irá publicar um relatório de sustentabilidade, com seus indicadores financeiros e
não-financeiros.
Caso o leitor ou usuário deste relatório necessite de maiores informações, deve
enviar suas questões, comentários e/ou sugestões para o e-mail falecomrh@lableme.
com.br ou pelo telefone (71)33388555
O Laboratório LEME utilizou o resultado do teste de materialidade, priorização de
temas relevantes por stakeholder e stakeholders prioritários, produzido no encontro
supracitado para construção do relatório, que resultaram nos elementos apresentados
a seguir:

Principais temas e preocupações dos stakeholders prioritários
STAKEHOLDERS

Clientes

Colaboradores

Fornecedores

Acionistas

TEMAS DE INTERESSE








Qualidade dos serviços.
Confiabilidade.
Investimento em pessoas/social.
Resultados apresentados.
Credibilidade.
Situação Econômica-financeira.
Atendimento personalizado.







Qualidade de Vida (trabalho X vida familiar).
Reconhecimento (plano de carreira).
Investimentos em pessoas/social.
Posição da empresa frente ao mercado.
Indicadores de desempenho.

Situação financeira.
Indicadores de qualidade do Fornecedor.
Capacidade técnica.
Produto de qualidade.
Boa negociação (bons contratos).
Parcerias estáveis.
Expectativa de crescimento (pacientes, exames, novos
negócios/unidades)
 Busca de novas tecnologias.
 Relacionamento.








 Desempenho econômico-financeiro.
 Continuidade do Negócio.
 Crescimento da empresa (mercado, resultado, etc).
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Órgãos governamentais
regulamentadores

 Atendimento às normas/critérios atingidos.

O Laboratório LEME audita (auditoria externa) apenas os dados econômicos, tendo
como meta futura auditar os dados sociais e ambientais.
Todos os dados são gerados a partir das leis contábeis vigentes no país e muitos
dos nossos dados também são originários dos mais diversos sistemas de informações
existentes na empresa.
Com base em todas as informações aqui apresentadas o Laboratório LEME autodeclara
o seu relatório, segundo as normas do Global Reporting Initiative (GRI) dentro do seu
modelo, em seu nível C de aplicação, ressalvando que não estão incluídos indicadores
relativos às empresas nas quais tenha participação societária.
Ao final, são apresentados o Balanço Social no modelo do Ibase (Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas) e a Matriz de Indicadores de Sustentabilidade, uma
importante tabela por meio da qual é possível visualizar as referências aos indicadores
do GRI (Global Reporting Iniciative) do nível de engajamento das empresas na prática
sustentável.
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03. Conhecendo o
Laboratório Leme
Esta empresa tem características marcantes
relacionadas ao
pioneirismo, inovação, sólidos
investimentos em infraestrutura e um forte
compromisso com todos aqueles que a escolheram
para realizar diagnósticos que decidem vidas.
O Laboratório LEME valoriza a assistência à saúde,
apoiando a área médica através da realização de
serviços e exames laboratoriais com excelência.
A ideologia é composta por quatro principais
pilares: pioneirismo e liderança no setor em que atua;
integridade e ética profissional; excelência em todos
os aspectos da empresa; qualidade e confiabilidade
dos resultados. Há desta forma, constante busca pela
qualidade e pela satisfação dos clientes.
Desde a sua criação no ano de 1973, o Laboratório
LEME sempre busca o aprimoramento continuo através
de investimento em metodologias mais precisas,
qualidade no atendimento e respeito ao colaborador.
Mas, sobretudo, o espírito empreendedor sempre
acompanhou os gestores do Leme, no seu início, o Dr.
Tomaz Cruz e atualmente com Dra. Marla Cruz.
O Laboratório LEME atua no mercado de Salvador e Região Metropolitana. É uma
empresa privada, de sociedade simples e médio porte, cujo negócio é a Medicina
Laboratorial, que se traduz na realização de exames de análises clínicas, ou seja,
laboratoriais.
Ao longo dos seus 41 anos, essas ações se transformaram em resultados que elevaram
o laboratório ao posto de Benchmarking em na área de saúde no Estado da Bahia.

Interação com as outras empresas do Grupo LEME
De maneira proativa e inovadora, o Laboratório LEME conta com as outras empresas
no Grupo que funcionam como parceiras em apoio a seus processos. Essas empresas,
juntamente com o Laboratório, formam o que chamamos de Grupo LEME, constituído
pela Laborare - Consultoria em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, SOL - Saúde e
Segurança e Imuniza – Centro de Vacinação.
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Clientes e Mercados
O Laboratório LEME atualmente conta com 10 unidades de atendimento localizadas
em bairros estratégicos para o negócio, além de efetuar coletas móveis que atendem
às demandas de clientes que por algum motivo não querem deslocar-se até as suas
unidades.
O maior público de clientes é formado por aqueles que possuem convênios, das
classes sociais A e B, e com idades entre 30 e 60 anos, conforme demonstra o gráfico
abaixo.
O sexo feminino representa 61%, o masculino corresponde a 39% e os oriundos de
convênios totalizam 84%.
FAIXA ETÁRIA CLIENTES LEME 2013
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O Leme busca incessantemente a
Qualidade em todos os seus processos e
possui rigoroso controle sobre detalhes
que garantem a satisfação do cliente.
Possuímos metas para controle do Tempo
Médio de Atendimento, Reclamações,
Pesquisa de Satisfação, Entrega dos
Laudos, registro e necessidade de
Nova Amostra, além de manter em
todas as unidades uma Bioquímica para
esclarecer dúvidas sobre procedimentos
aos clientes e o Canal Médico e SAC,
onde uma Bioquímica esclarece dúvidas
aos médicos.
Para alcançar todos esses objetivos,
foram necessárias criação de muitas
metas e planejamento mantendo a
atenção desde o início do processo
com a confiança dos clientes e da área
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médica até a entrega do resultado ao
cliente.
A estratégia de posicionamento de
mercado do Laboratório LEME não se
concentra na abertura de unidades
de forma indiscriminada, objetivando
uma rápida expansão territorial da
marca, mas sim, investimos em novas
filiais para suprir demandas existentes,
apontadas em evidências de criteriosas
pesquisas.

Fornecedores e Insumos
O Laboratório LEME tem o compromisso
de utilizar produtos técnicos, saneantes
e equipamentos registrados no Ministério
da Saúde, através da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Vale destacar que os fornecedores exclusivos que têm seus equipamentos instalados
no Laboratório LEME somente utilizam reagentes próprios, como a Johnson & Johnson,
Abbott, Biomerieux e Allere.

Interação com a Sociedade
Os principais segmentos da sociedade civil com as quais o LEME se relaciona são
os sindicatos da área, a população do entorno e trajeto entre as unidades de
atendimento e matriz; além das sociedades de Patologia Clinica e demais entidades
não-governamentais existentes no seu raio de atuação.
Estes segmentos têm diferentes necessidades que são avaliadas individualmente e as
demandas provenientes destas partes são analisadas pela diretoria e gerências das
áreas, influenciando tomadas de decisões e melhorias de processos ou produtos, assim
como todo o modus-operandi do Laboratório LEME que impacta estas organizações
e/ou públicos.
É uma demanda da sociedade que o Laboratório trate corretamente seus resíduos,
cumpra a legislação vigente, seu Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRSS, Código de Ética e normas nas quais se certificou.
Fortalecendo o nosso compromisso com a sustentabilidade o LEME inaugurou em
novembro de 2012 a sua primeira Unidade Verde, lançando no bairro do Costa Azul e
em 2013 mais duas unidades com o mesmo conceito nos bairros de Alhaville e Barra
denominadas unidades Eco Consciente.
As nossas Unidades Verdes são unidades única em nosso Estado, que possui em sua
concepção aspectos que ressaltam a sustentabilidade, algo que é primordial nos dias
atuais. Desta forma, tudo foi minimamente pensado para que a “preservação do
meio ambiente” seja o foco maior. Abaixo alguns exemplos dos cuidados que tivemos
ao idealizar esta unidade:
•

Utilização de ar condicionado Split com
gás ecológico que reduz a emissão de gases
prejudiciais à camada de ozônio;

•

Utilização de águas pluviais coletadas e
distribuídas para os vasos sanitários e molhar os
jardins, gerando assim uma menor utilização de
água de outras fontes e desta forma reduzindo
a sua utilização;

•

Os entulhos gerados na obra foram descartados
por empresa especializada em local próprio
inclusive para reciclagem;

•

Vidros refletivos que deixam passar luminosidade
e reduz a passagem de calor;

•

Utilização de lâmpadas de Led, as mais
econômicas disponíveis no mercado atualmente
e que não utilizam mercúrio;

Unidade Verde - Alphaville
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•

Utilização de vasos sanitários econômicos com sistema dual flux reduzindo
assim, mais uma vez o consumo de água;

•

Todos os móveis utilizados na unidade são madeiras de reflorestamento (MDF,
madeira maciça e laminado), ajudando na preservação da mata e florestas;

•

Computadores que consomem 25% a menos de energia.

Além dos exemplos citados, temos vários outros exemplos de reuso de materiais e
uso de outros com menor poder agressivo ao meio ambiente.
As ações desenvolvidas, não estão restritas somente às questões ambientais, mas
também há uma preocupação em desenvolver à sociedade. Assim, foi criado no ano
de 2013 o Programa “Sementes do Leme”. Um programa de voluntariado corporativo
no qual os colaboradores do LEME podem dedicar do seu tempo a atividades de
educação em saúde nas organizações beneficiadas pelo programa.
Essa é uma ação de transformação através da transferência do conhecimento que
dispõem os colaboradores do Leme para com as entidades apoiadas.

Atenção à Classe Médica
Os médicos são parceiros históricos do LEME. Uma relação construída pelo alto grau
de confiança da classe médica nos exames diagnósticos e no atendimento a suas
solicitações com presteza e cordialidade, bem como, no cumprimento das normas
de qualidade.
Neste aspecto, o Leme tem a participação ativa dos seus colaboradores mantendo
um ótimo Relacionamento com os Médicos através de uma equipe de visitação,
proporcionando estreito contato com as Operadoras de Plano de Saúde.

Aspectos Relevantes ao Negócio
O LEME cumpre a legislação vigente para a sua área, além das normas comuns a
qualquer empresa. As principais são:

Política da qualidade que norteia
processos técnicos
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•

Ambientais: RDC 306/2004, Resolução do
CONAMA nº 358/2005 e Art. 138 do Regulamento
da Lei Estadual nº 7.967/2001;

•

Saúde e Segurança do Trabalho: Portaria
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego,
com as respectivas Normas Regulamentadoras
(NR 32 e outras) e suas alterações, CLT – Medicina
do Trabalho.

•

Assistência laboratorial: RDC302/2005 Regulamento Técnico para funcionamento de
Laboratórios Clínicos, RDC 50 – Estrutura Física
para Serviços de Saúde, Portaria nº. 1.943/01
– Portaria nº 104/2011 do Ministério da Saúde
(Notificação Compulsória), Portaria n° 151

de 14/10/2009 e outras normas da Anvisa/MS que se referem a atendimento
laboratorial.

A Busca Constante pela Excelência
A constante busca pela excelência faz parte da base para a construção do Planejamento
Estratégico que o Leme utiliza para traçar todas as suas ações de expansão, seja ela
através de novas unidades, serviços ou novas empresas que hoje compõem o Grupo
Leme.
Além do Planejamento Estratégico, o Leme prima pela Qualidade em todos os seus
processos. A Gestão da Qualidade é levada a sério no Leme. Todos os procedimentos
são documentados e anualmente passamos por várias auditorias internas e externas.
Assim, o Leme faz questão de fortalecer a Cultura da Qualidade para todos os seus
colaboradores.
A trajetória do LEME sempre foi marcada pela estruturação de sua gestão com base
nos critérios de excelência preconizados pelo Modelo de Excelência na Gestão (MEG)
da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Figura 3.2 - Gráfico - Caminhos para a Excelência

Os clientes do Leme também reconhecem todo comprometimento com a excelência.
A pesquisa de satisfação de clientes realizada pelo instituto MDS Data constatou um
índice de satisfação de 97,3%. Em pesquisa de mercado realizada com a população
de Salvador, ficamos em primeiro lugar quando perguntado sobre o melhor serviço
de análises clínicas da cidade e sobre o laboratório que utilizou da última vez que
realizou exames desta natureza, ao público das classes A e B.
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04. A Questão da
Sustentabilidade Inserida
na Cultura Organizacional
Os princípios organizacionais do Laboratório
LEME são compostos por elementos como
sua missão, visão, valores, objetivos e
políticas.
Esses elementos da cultura organizacional
são a essência da identidade corporativa
da empresa e um dos principais pilares do
sucesso dessa organização nos seus 41anos
de história. Com o intuito de mantê-los como
um ativo vivo na organização, os mesmos
são disseminados para o público interno e
todas as demais partes interessadas, através Plantio de 401 mudas na Reserva PNPC
da divulgação do Código de Ética, intranet,
e comunicação do Jornal Informativo do LEME que é distribuído nas unidades de
atendimento, além de ser enviado para fornecedores e organizações conveniadas.
Para assegurar a compreensão dos valores e dos princípios organizacionais, anualmente
são realizadas auditorias internas de qualidade total, nas quais se verifica o nível de
entendimento da cultura da qualidade, dos valores e dos princípios organizacionais.
Como consequência deste procedimento, é possível constatar que os resultados das
auditorias têm apresentado índices crescentes e superiores a 95% de adesão à cultura.
Estes índices são decorrentes de uma série de atividades, inclusive merece destaque
um encontro anual com a Diretoria que permite o alinhamento entre as práticas
de gestão existentes, os valores e princípios, reforçando a aproximação entre as
crenças e a realidade cotidiana do Laboratório LEME.
Quanto ao desenvolvimento sustentável, o LEME tem evoluído em suas
práticas, contudo, se faz necessário consolidar na cultura organizacional o tema
sustentabilidade, envolvendo todo o corpo funcional do laboratório. Neste contexto
um aspecto positivo, é que a alta administração trata sua cultura organizacional
como um dos principais ativos do LEME.
Em 2013, implantamos alguns critérios das normas ISO14000 e OSHAS 18001 e
realizamos uma auditoria interna, com um consultor especialista, para verificar
a adequação das nossas práticas, aos requisitos das normas. Continuamos nesse
processo de adequação para a certificação em 2014.

Nosso Negócio
Medicina Laboratorial

Nossa Missão
Garantir a confiabilidade dos serviços prestados em Medicina Diagnóstica com
excelência no atendimento, valorização das pessoas, responsabilidade socioambiental
e rentabilidade.
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Nossa Visão
Ser a maior empresa de Medicina Laboratorial do Nordeste até 2013.

Nossos Princípios
•

Respeito e Dignidade: Prezamos pelo respeito recíproco e consideração ao
próximo, tolerando as diferenças individuais.

•

Honestidade e Integridade: Agimos de acordo com a legislação vigente, gerindo
nossos negócios sempre pautados na lei e na ética.

•

Transparência: Fazemos o certo, de maneira certa. Respeitamos e aderimos às
normas para atingir os resultados.

•

Responsabilidade: Somos profissionais confiáveis e íntegros nas nossas relações
com clientes, fornecedores, colaboradores e com a sociedade.

•

Compromisso com a Qualidade: A segurança nos nossos resultados é o nosso
diferencial. Zelar para que o nome LEME perpetue é nosso compromisso.
Devemos nos empenhar para que as informações passadas aos clientes cumpram
rigorosamente os padrões de qualidade, sempre com cordialidade e respeito.

•

Excelência em Atendimento: Buscamos superar as expectativas dos clientes.
Valorizamos o respeito aos seus direitos e buscamos soluções que satisfaçam
as suas necessidades, em sintonia com os pressupostos da Qualidade.

•

Valorização: Temos orgulho da empresa na qual trabalhamos. É nossa
responsabilidade zelar pela reputação conquistada por ela no mercado.

Nossos Valores
•

Ética

•

Foco no cliente

•

Melhoria contínua

•

Respeito às pessoas

•

Empreendedorismo

•

Comprometimento com a excelência

•

Foco em resultados

Cultura organizacional do
“Faz bem cuidar de alguém”
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Código de Ética e de Conduta
O Código de Ética e de Conduta é entregue aos colaboradores no ato da admissão.
A Empresa não tolera quaisquer formas de discriminação ou ações baseadas em
preconceitos relacionados à origem, raça, religião, classe social, sexo, cor, idade ou
limitação física.

Código de Ética
do Grupo Leme

Código de Ética do Grupo Leme
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05. O modelo de Gestão
do Laboratório Leme e a
Questão da Sustentabilidade
O modelo de gestão do Laboratório tem como base alguns pilares e/ou instrumentos,
são eles:
•
•
•
•

Planejamento e Gerenciamento Estratégico;
A Cultura de Qualidade e de Benchmarking;
As legislações vigentes;
O entendimento da sustentabilidade como o elemento transversal as práticas
de gestão e os relacionamentos com as partes interessadas.

Estratégias e Planos

Planejamento estratégico

Programa de sustentabilidade - Leme

A formulação das estratégias do Leme é realizada utilizando a sistemática do
Planejamento Estratégico - PE, iniciada em 2002. O PE é desenvolvido a partir à visão
da empresa, tendo como foco suas políticas, princípios e valores organizacionais.
Além disso, são realizados, diagnósticos, avaliação e análise crítica dos concorrentes da
empresa: mercado local, ampliação da visão de mercado, prática de “benchmarking”
e estudo aprofundado do cenário externo e os resultados são apresentados durante
o PE.

Comunicação das Estratégias, Metas e Planos de Ação
A divulgação do PE tem como premissa principal envolver todos os setores, inclusive
os colaboradores que não participam diretamente da construção das estratégias.
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Sistemas de Informações como
Elemento Estratégico do Modelo de
Gestão
Com objetivo de surpreender os seus
clientes, O LEME, mantem boas práticas de TI, através da segurança da informação, qualidade em infraestrutura
tecnológica e na aquisição de recursos
de software, que minimizem os impactos ambientais.
Nesta perspectiva utilizamos equipamentos de Tecnologia da Informação
que consomem 25% menos de energia,
nos preocupamos com o descarte adequado dos resíduos tecnológicos e buscamos adquirir produtos de qualidade,
alta performance e que estejam adequado de acordo preservação do meio
ambiente.

*Imagem ilustrativa

TI como elemento estratégico

Monitoramento da Implementação dos
Planos de Ação
O LEME acompanha e monitora as
metas estabelecidas no PE, quando
uma meta não é atingida ou mostra
tendência desfavorável, o gestor da
área elabora plano de ação estratégico
com estudo das causas, as ações
imediatas e corretivas para a melhoria
dos resultados, possibilitando, assim, a
interação entre os setores responsáveis
pelos planos de ação.
Semestralmente é realizada reunião do
comitê da qualidade, na qual os dados
do semestre anterior são apresentados
e uma análise crítica maior é efetuada
pelos setores, além das avaliações dos
fornecedores.

Primando pela segurança da informação o Leme dispõe de toda a estrutura
de segurança física e lógica, de acordo certificações NBRISO 9001:2008 e
PALC 2010, através sistemas e métodos
cada vez mais seguro. Temos implantado também processos de contingência
para o atendimento em caso de falha na
internet, ou falta de energia.

Identificação dos Ativos Intangíveis
Analisamos também os ativos intangíveis que compõem a organização,
identificando e selecionando os que são
prioritários para o alcance da Missão,
Visão e Objetivos da empresa e que podem promover grande impacto sobre os
resultados esperados, pensando no curto, médio e longo prazo.

Ativos Intangíveis
• Capital Humano: pessoas, valores,
cultura e capital intelectual;
• Capital Estrutural: tecnologia e marca;
• Capital de Relacionamento: clientes e
imagem.
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Produtos e Processos
Os principais produtos do Laboratório LEME são os laudos de diagnósticos dos clientes
com os resultados dos exames laboratoriais, produtos que estão relacionados com
sua atividade-fim.
Processos principais do negócio
•
•
•
•

Atendimento aos clientes: Pré-atendimento, cadastro e coleta de amostras do
cliente.
Processamento dos exames: Realização dos exames no setor técnico;
Liberação dos resultados: Assinatura eletrônica dos laudos dos clientes;
Entrega dos laudos: Fornecimento dos laudos físicos ou eletrônicos aos clientes.

Atuando em um segmento que requer qualidade, segurança e rapidez na tomada de
decisões, o ambiente organizacional do Leme apresenta uma intensa cooperação
entre as diversas áreas para estabelecer as diretrizes e implementar a gestão.
O LEME mantém desde 1998, a certificação de qualidade ISO 9002 e seus processos estão
totalmente padronizados, integrados e controlados, o que garante a confiabilidade e
a precisão de seus serviços.
Visando o aprimoramento continuo, todas as sugestões apresentadas pelos setores
são analisadas e avaliadas e as que são reconhecidas como melhorias no processo
são devidamente implementadas.

A Inserção da Sustentabilidade no Modelo de Gestão
A sustentabilidade está totalmente conectada a cultura da Empresa, expressada
principalmente na preocupação quanto a qualidade das relações com as partes
interessadas.
O tratamento dos princípios e valores da organização também é outro elemento
fundamental da inserção da sustentabilidade no modelo de gestão. Ressaltamos
ainda o respeito às legislações vigentes, relativas a questões de saúde, segurança do
trabalho e ambientais.
O próximo passo é tornar mais explicita esta inserção e a própria gestão desta
temática, o que está sendo feito a partir dos seguintes elementos:
•

Inserção da sustentabilidade como elemento vivo na cultura organizacional do
Laboratório LEME;

•

Concepção e implantação de um programa de voluntariado corporativo,
aproximando o público interno de forma intensa desta temática.

•

Publicação do segundo Relatório Anual e de Sustentabilidade, utilizando-o
como instrumento de gestão das questões de sustentabilidade.
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06. Gerenciando o
relacionamento com
as partes interessadas
Mantemos uma interação constante e verdadeira com as partes interessadas com as
quais o LEME se relaciona e estes stakeholders sinalizam necessidades e expectativas
que são tratadas de acordo com o nosso modelo de negócio. O quadro abaixo expressa
diversas necessidades e expectativas.
Figura 6.1 - Necessidades e expectativas das partes interessadas

Parte
Interessada

Necessidades e Expectativas

Indicador(es) para a gestão

Sócios

Crescimento contínuo e
permanência no primeiro lugar em
faturamento do Nordeste.

Índice de EBTIDA; Receita de R$;
Lucratividade de R$; Caixa de
R$.

Força de
Trabalho

Treinamento; desenvolvimento
profissional; reconhecimento;
valorização; integração; empatia
com a liderança; remuneração
justa; segurança.

Índice de eficácia dos
treinamentos; Prêmio de gestão
de pessoas em 2013; Programa
de desempenho.

Cliente

Agilidade, presteza e cordialidade
no atendimento; qualidade
técnica; estrutura física
adequada; diferenciais de serviços
(manobrista, lanche, coleta
domiciliar etc).

Índice de TMA (tempo médio
de atendimento) Unidades e
SAC; Índice de Satisfação dos
clientes; Índice de Reclamações
de clientes (Unidades, SAC, área
técnica, TI e COM).

Fornecedores

Relacionamento ético e de
parceria, contas a pagar em dias e
crescimento contínuo do Leme.

Índice de Avaliação de
Fornecedores; Evento para
fornecedores.

Sociedade

Cumprimento da legislação e
atendimento de condicionantes
ambientais; ética e transparência
nas ações; prevenir prejuízos
ambientais; apoio social à
comunidade do entorno.

Atualização dos certificados
e licenças; Relatório de
Sustentabilidade; Programa
Social Leme.

A prática para mobilizar a força de trabalho e a busca de apoio das demais partes
interessadas para o êxito das estratégias dá-se através de diversas sistemáticas de
interação.

Canais de comunicação
Para os clientes, sociedade e fornecedores são disponibilizados diversos canais de
comunicação para sugestões, críticas e elogios. São eles
•

SAC Serviço de Atendimento ao Cliente;
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•

Site do Laboratório Leme (Chat e e-mail);

•

Contato por telefone;

•

Canal Médico (telefone exclusivo para atendimento aos médicos);

•

Caixa coletora dos formulários de reclamações, elogios e sugestões e telefone
“canal direto com o SAC” em cada unidade de atendimento;

•

Visitas eventuais e encontro anual com os fornecedores;

•

Visitas dos Executivos de Relacionamento aos Médicos;

•

Visitas dos Executivos de Vendas aos convênios e parceiros;

•

Visitas do Gerente da Qualidade e da Assistente de Logística aos órgãos
regulatórios (ANVISA, SMA, conselhos, etc);

Com o objetivo de ampliar os canais de comunicação disponibilizados para os
clientes, foi implantado como melhoria, o atendimento via Chat, no qual o cliente
faz comunicação online.
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07. O Modelo de
Governança Corporativa
do Laboratório Leme
A estrutura formal de liderança é composta pela Presidência, Diretoria e Gerentes.
Adotamos um modelo de gestão participativo e com uma estrutura de poder
descentralizada, no qual o processo decisório cabe aos gerentes dentro do escopo
das suas áreas, e as decisões estratégicas, à alta direção.
A estrutura funcional integrada à cultura de forte cooperação entre os diretores e os
demais níveis favorece a agilidade na tomada de decisão.

Dra.Marla Cruz (Sócia-Diretora) e Dr. Thomaz Cruz (Presidente)

Anualmente, ocorre prestação de contas através de Relatório Econômico/Financeiro
enviado pela gerência financeira, para os Sócios e Diretores.
No que tange às metas e ao andamento de planos estratégicos, a prestação de contas
ocorre através de uma apresentação na reunião de resultados, mensalmente e do
comitê da qualidade dos setores estratégicos que acontece semestralmente.
Existe uma comissão para levantamento, classificação e tratamento dos riscos
operacionais.
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08. Desempenho
Econômico-Financeiro
do Laboratório Leme
O ano de 2013 no LEME foi marcado pelos investimentos destinados a ampliação da
rede de atendimentos a Clientes.
Preocupado em cuidar bem de seus Clientes o LEME destinou no ano de 2013 uma
parcela significativa de recursos para a abertura de duas novas unidades na cidade de
Salvador, esta ação teve impacto importante no desempenho econômico e financeiro
da Empresa. São duas unidades novas, baseadas nos princípios da Sustentabilidade,
que estão em sintonia com as metas de crescimento da Empresa – a expectativa é
que nos próximos 05 (cinco) anos o LEME atenda 60% mais pacientes do que atende
hoje.
As duas novas Unidades, localizadas nos bairros da Barra e Alphaville, atenderão pelo
menos 280.000 pacientes nos próximos 05 anos.
O Laboratório Leme teve em 2013 um desempenho financeiro satisfatório, com
receitas crescentes e lucro no exercício. A percepção positiva destes dados se deve
ao fato de 2013 ser o último ano do ciclo de investimentos que se encerrou com a
abertura das novas unidade supracitadas.
Hoje acreditamos que o nossa capacidade de atender o aumento da demanda
pelos nossos serviços poderia ser afetada se não houvessem as unidades da Barra e
Alphaville.
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS
35.000

290.675
250.199

30.000
25.000

231.184

210.063

20.000
15.000
10.000
5.000
0
PACIENTES ATENDIDOS (ANO)
2011

2012

O investimento do Laboratório LEME e
seu crescimento são coerentes com o
comportamento do mercado de Saúde
Brasileiro. Segundo André Longo,
presidente da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), 2013 foi

2013

2014

um ano “muito positivo” para o setor
de saúde suplementar e deve registar
um crescimento de 4% nos planos de
assistência médica hospitalar.
De acordo com o site da ANS, em 31
de dezembro de 2013, os planos de
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assistência médica atingiram o número de 50,27 milhões de beneficiários (crescimento
de 4,6% em relação ao mesmo período de 2012).
Os beneficiário de planos de saúde são os principais pacientes do Laboratório LEME.
10%

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA
PACIENTES DE CONVÊNIOS

PARTICULAR

90%

Uma estimativa feita pela Confederação Nacional de Saúde (CNS) aponta que, em
2013, o setor de saúde teve uma participação de 10,2% no PIB (Produto Interno Bruto)
nacional. Os números mostram um crescimento de 7,37% em relação a 2012, quando
a participação da saúde no PIB brasileiro foi de 9,5%.
O crescimento do LEME foi superior ao do setor de saúde como um todo, em 2013
nossa receita cresceu 24% em relação a 2012.
RECEITA BRUTA

27.175

RECEITA (R$ 1.000,00)

39.800

34.068

2011

2012

2013

Efetivamente houve um bom desempenho do segmento de saúde em 2013, muitos
investimentos ocorreram para atender uma demanda reprimida do setor. Em sua grande
maioria os investimentos foram voltados para evolução tecnológica, aparelhamento
e humanização do atendimento aos pacientes.
O mais interessante é que ainda existem muitos espaços para investir em 2014,
o crescimento deve continuar com uma expectativa um pouco menor (mais ainda
superior à projeção de crescimento da economia), entre 3,5 a 4% para o ano,
impulsionados pelo aumento de renda e manutenção do nível de emprego.
Acreditamos que estamos prontos para cuidarmos de nossos pacientes.
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09. Gestão de
Pessoas no
Laboratório Leme
O LEME investe continuamente no
aperfeiçoamento dos seus colaboradores
porque as pessoas representam um
diferencial fundamental nos resultados
da Empresa e no próprio DNA do negócio.
Esta condição que se expressa em sua
cultura organizacional através da busca contínua pelo desenvolvimento das
capacidades de suas equipes proporcionando a cada uma delas, e a cada
um individualmente, a oportunidade
de contribuir e participar de decisões e
projetos que impulsionam o crescimento da Empresa.
Além disso, cria valor para os públicos
de relacionamento da Empresa contribuindo ainda para formação de uma
identidade corporativa de referência
positiva e admirada.

O LEME possui uma Unidade TécnicoAdministrativa, onde funciona a matriz
do laboratório, que reúne a área técnica
operacional e os setores administrativos
de apoio ao negócio e as 10 unidades
de atendimento localizadas em vários
bairros da cidade.
A força de trabalho do LEME é composta
por colaboradores próprios, com isso
obtém-se uniformidade nas políticas e
práticas de gestão. Até dezembro de
2013 eram 343 colaboradores, sendo
78% do sexo feminino e 22% do sexo
masculino. Quanto à faixa etária, 70%
dos colaboradores possui idade entre 30
e 49 anos e com relação à escolaridade,
74% possui o 2º grau completo. Seu
quadro de líderes corresponde a
aproximadamente 7,0% do total de
colaboradores.

Figura 9.1 - Perfil da Força de Trabalho

7%
8%

OPERACIONAL
LIDERANÇA

16%

45%

TÉCNICO/UNIVERSITÁRIO
ADMINISTRATIVO

24%

TÉCNICO ENSINO MÉDIO

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR CARGO
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2%
7%

ENSINO FUNDAMENTAL

17%

ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR

74%

PÓS GRADUADO

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR GRAU
DE INSTRUÇÃO

7;7%
13,4;13%
MENOS DE 03 ANOS
DE 03 A 06 ANOS INCOMPLETOS
DE 06 A 10 ANOS INCOMPLETOS

23,6;24%
56,56%

DE 10 A 20 ANOS INCOMPLETOS

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR TEMPO DE CASA

4%

26%

DE 18 A 29
DE 30 A 49

70%

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA
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DE 50 A 65 OU MAIS

Indicadores de Desempenho Social
GRI (LA1, LA2 E LA3)
SIGLA DO
INDICADOR

CONTEÚDO DO
INDICADOR

2011

2012

2013

07 (jovem
aprendiz)

300 (CLT/ prazo
indeterminado)

07 (jovem
aprendiz)
02 (sóciodiretor)
343 (CLT/prazo
indeterminado)

1,70%

2,80%

Vale refeição

Vale refeição

Vale refeição

Alimentação

Alimentação

Alimentação

07 (jovem aprendiz)
Total de
trabalhadores, por
02 (sócio-diretor)
LA1 – ESSENCIAL tipo de emprego,
contrato de
260 (CLT/prazo
trabalho e região
indeterminado)
Número total
e taxa de
rotatividade de
LA2 - ESSENCIAL
1,40%
empregados,
por faixa etária,
gênero e região
Benefícios
oferecidos a
empregados de
tempo integral
que não são
oferecidos a
LA3 - ADICIONAL empregados
temporários ou
em regime de
meio período,
discriminados
pelas principais
operações.

02 (sócio-diretor)

GRI (LA4)
SIGLA DO
INDICADOR

LA4 –
ESSENCIAL

CONTEÚDO DO
INDICADOR

2011

2012

2013

Percentual de
empregados
abrangidos
por acordos
de negociação
coletiva

3,30%

2,90%

3,60%
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GRI (LA6, LA7 E LA8)
Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho
SIGLA DO
INDICADOR

CONTEÚDO DO
INDICADOR

2011

Percentual dos
empregados
representados em
comitês formais de
segurança e saúde,
compostos por gestores
e por trabalhadores, que
ajudam no monitoramento
e aconselhamento sobre
programas de segurança e
saúde ocupacional

CIPA Acima de 75%

LA7 –
ESSENCIAL

Taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo
e óbitos relacionados ao
trabalho, por região

0,7%

LA8 –
ESSENCIAL

Programas de
educação, treinamento,
aconselhamento,
prevenção e controle
de risco em andamento
para dar assistência
a empregados, seus
familiares ou membros da
comunidade com relação
a doenças graves

LA6 –
ADICIONAL

2012

2013

CIPA
Acima de 75%

CIPA
Acima de 75%

PPAPC 50-75%

0,0%

0,0%

Treinamento de Treinamento de
Treinamento de
Biossegurança; Biossegurança;
Biossegurança;
Macrofluxo
Macrofluxo
Macrofluxo de
de Acidente
de Acidente
Acidente de
de Trabalho;
de Trabalho;
Trabalho;
Diálogo
Diálogo de
Diálogo de
de
Segurança
Segurança
Segurança

GRI (LA12)
SIGLA DO
INDICADOR

CONTEÚDO DO
INDICADOR

LA12 –
ADICIONAL

Percentual de
empregados que recebem
regularmente análises
de desempenho e de
desenvolvimento de
carreira
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2011

2012

2013

95% / 232
Particip.

65% / 285
Particip.

82,5% / 283
Particip.

GRI (LA13)
SIGLA DO
INDICADOR

CONTEÚDO DO
INDICADOR

2011

LA13 –
ESSENCIAL

2013

Empregados - 269: Empregados - 309:
Masculino: 65 24%) Masculino: 68 (22%)
Feminino: 204 76%) Feminino: 241 (78%)

Empregados 343:
Masculino: 74 (22%)
Feminino: 269
(78%)

Sócios 2:
Masculino: 1 (50%)
Feminino: 1 (50%)

Sócios 2:
Masculino: 1 (50%)
Feminino: 1 (50%)

Sócios 2:
Masculino: 1 (50%)
Feminino: 1 (50%)

Gerentes 11:
Masculino: 3 (28%)
Feminino: 8 (72%)

Gerentes 10:
Masculino: 3 (27%)
Feminino: 7 (73%)

Gerentes 11:
Masculino: 3 (27%)
Feminino: 8 (73%)

Composição dos
grupos responsáveis
pela governança
corporativa e
discriminação de
empregados por
categoria, de acordo
com gênero, faixa
etária, minorias e
outros indicadores de
diversidade

2012

Analistas 15:
Masculino: 5 (33%)
Feminino: 10 (67%)

Analistas 16:
Analistas
Masculino:
19: Masculino: 7 (37%) 5 (31,25%)
Feminino: 12 (63%)
Feminino: 11
68,75%)

Téc. Nível Sup. 25: Téc. Nível Superior
Téc. Nível Sup. 26:
Masculino: 4 (16%) 28: Masculino: 3 (11%) Masculino: 06 (23%)
Feminino: 21 (84%) Feminino: 25 (89%)
Feminino: 20 (77%)
Téc. Nível
Médio 64:
Masculino: 9 (14%)
Feminino: 55 (86%)

Téc. Nível Médio 75:
Masculino: 6 (9,20%)
Feminino: 69 (92%)

Téc. Nível Médio
84: Masculino:
11(13%)
Feminino: 73 (87%

Operacional 152:
Masculino: 43 (28
%)
Feminino: 109
(72%)

Operacional 174:
Masculino: 48 (28%)
Feminino: 126 (72%)

Operacional 208:
Masculino: 92 (44%)
Feminino: 116
(56%)

Laboratório Leme 2013 45

GRI (HR4 E HR9)
Não foi identificado nenhum caso de discriminação e/ou violação de direitos com
povos indígenas.
Comparação Salarial
SALÁRIOS

2012

2013

Divisão da maior remuneração pela menor
remuneração em espécie paga pela empresa
(inclui PL e bônus)

14,39

15,35

Divisão do menor salário da empresa pelo salário
mínimo vigente (inclui PL e bônus)

1,12

1,25

Taxas de atração e retenção de profissionais
TAXA DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS
SALÁRIOS

2013

2012

2011

2,30%

2,8%

2,2%

Nº de Candidatos em relação ao nº de
vagas oferecidas

436

208

340

Aproveitamento de pessoal interno em
vagas oferecidas

25

20

11

Rotatividade no período - Média/Mês
(TURN OVER)

GRI (EC7)
Recrutamento / Seleção e contratação
O Laboratório LEME busca profissionais que se
identifiquem com a sua cultura, tenham foco
no aprendizado e na melhoria contínua, sejam
éticos, comprometidos com a excelência nas
suas entregas e gostem de trabalhar e cuidar
de pessoas.
O LEME procura acompanhar as melhores
práticas de mercado em gestão de pessoas.
Esse processo tem início na seleção da força de
trabalho, que é realizada através da empresa
de consultoria especializada – LABORARE, desde
2006, sob a supervisão do Setor de RH.
Não possuímos políticas de contratação local
mas procuramos identificar os profissionais
oriundos de bairros próximos das nossas
unidades facilitando assim o deslocamento
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e acesso às mesmas. Dos Gestores
contratados pela empresa 90% são de
comunidades locais.

que baseiam a metodologia utilizada
pelo LEME, são: Técnica, Comportamental, Complexidade e Resultado.

O recrutamento interno é uma prática
utilizada no LEME, cujo objetivo é
valorizar e gerar oportunidades para
a força de trabalho. Em 2013, 7,3% de
colaboradores mudaram de cargo por
promoções ou movimentações laterais.
Hoje 30% das gerências são ocupadas
colaboradores vindos do recrutamento
interno.
A ambientação do novo colaborador é
realizada durante o Treinamento de
Integração LEME (TIL), prática iniciada
em 2001, com periodicidade mensal.
O conteúdo do treinamento abrange
aspectos gerais da organização, são
apresentadas as políticas de RH,
Informática e Qualidade e realizada,
a divulgação das diretrizes relativas
à segurança do trabalho, marketing
de serviço, atendimento ao cliente
e, também neste momento, são
apresentados o Código de Ética e o
Projeto de Responsabilidade Social
Corporativa -Sementes do LEME.
O LEME tem sua Missão, Visão, Valores
e Objetivos Permanentes claramente
definidos e difundidos amplamente
para a força de trabalho. Para esta
divulgação são utilizados canais internos
de comunicação.
Avaliação do Desempenho das Pessoas
A organização utiliza a prática de avaliação de desempenho para subsidiar
o desenvolvimento de seus colaboradores há mais de 13 anos. Essa metodologia atualmente tem ciclos anuais
de avaliação, cujo objetivo é avaliar
a performance da força de trabalho e
conduzi-la para atingir a Visão da Empresa através do desenvolvimento de
suas competências. As perspectivas

Uma Política de Remuneração
Desde 2000, o LEME possui um Plano de
Cargos e Salários, que foi construído
a partir das demandas internas e em
consonância com o que se praticava no
mercado à época. Toda a força de trabalho
é imediatamente inserida neste plano
no momento da sua contratação. Como
melhoria, em 2010, na implantação
da gestão por competência, todos os
cargos da empresa passaram a ter
suas responsabilidades, atribuições e
competências definidas nas Descrições
de Competências e Responsabilidades
(DCRs), tendo a remuneração atrelada
ao peso de contribuição da função para
o atingimento de metas estratégicas e
desenvolvimento do negócio.
O LEME possui ainda, programa de
melhoria de indicadores (PMI) que é
anual e visa o incentivo ao alcance das
metas, sendo portanto reconhecido
como um programa de remuneração por
resultados alcançados.
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Capacitação e Desenvolvimento
Para o LEME, seu colaborador precisa estar sempre estimulado a crescer e se
desenvolver, equilibrando qualidade de vida e felicidade em relação às suas metas
profissionais.
Em consonância com o objetivo estratégico “Garantir o domínio do conhecimento
técnico e tecnológico” são adotadas políticas de treinamento e de desenvolvimento,
que visam à preparação destes profissionais para a organização, considerando as
necessidades pessoais e as relativas à Empresa.
O Plano Anual de Treinamento (PTA), prática iniciada em 2000, contempla toda a
programação dos treinamentos para o período de um ano, incluindo informações
sobre as competências relacionadas.
LEME realiza o Programa de Desenvolvimento de Liderança (Pró-líderes), do qual
participam todos os gestores e um grupo de analistas de alto desempenho. Com esse
programa, pretende-se aprimorar as competências necessárias para o exercício da
gestão, bem como formar novos líderes.

Figura 9.2 - Diagrama do processo de capacitação e desenvolvimento
Entradas:
PE - Avaliação de Desempenho por Competências
Resultados de auditorias e
avaliações externas

Levantamento das
Necessidades de
Treinamento

Elaboração do PTA

Realização dos
Programas

Acompanhamento
de Indicadores

Avaliação da
Eficácia
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Qualidade de Vida
Identificação e Tratamento dos Riscos Relacionados à Saúde, Segurança e Ergonomia da
Força de Trabalho.
Os riscos relacionados à saúde
ocupacional e à segurança são tratados
de forma preventiva.
Para tanto, o LEME possui uma estrutura
de segurança do trabalho, que está
vinculado à área de Recursos Humanos,
acompanhando o PPRA e garantindo o
cumprimento da norma NR09.
Todos os acidentes que ocorrem na
Empresa são registrados e investigados
pelo Técnico de Segurança do Trabalho,
em conjunto com a área afetada,
resultando em um plano de ação
imediato para corrigir e neutralizar os
fatores de exposição ao risco.
A conscientização da força de trabalho
para a atitude prevencionista dáse através da aplicação do Diálogo
de Segurança (DS), treinamento no
macrofluxo de acidente de trabalho,
documento que contém as orientações
a serem seguidas em caso de acidente.
A SIPAT (Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho) é realizada
anualmente, elegendo temas que estão
relacionados à saúde e segurança, e
conta com a adesão de toda a força de
trabalho.
O Laboratório LEME acompanha a saúde
e o bem-estar da força de trabalho
através do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO), que é
coordenado pelo médico do trabalho.
Agregam-se às práticas já descritas,
as mostradas abaixo:
•

CIPA – Comissão Interna
Prevenção de Acidente-

de

•

Inspeções Técnicas - visitas
realizadas mensalmente pelo
Técnico de Segurança em todas
as unidades

•

Auditorias de 5 S’s-

•

Exames periódicos - os resultados
dos exames periódicos são
acompanhados pelo coordenador
do PCMSO;

•

Avaliação ergonômica - realizada
para os postos de trabalho do
LEME com o objetivo de ajustar
as condições de trabalho.

•

Mapeamento de Riscos - realizada
em todas as áreas do laboratório

•

Programa de Prevenção de
acidentes c/ Perfurocortante
PPAPC - programa criado para
atender ao anexo III da NR32

•

Brigada de incêndio

•

A Ginástica Laboral, conduzida no
próprio local de trabalho por um
educador físico, visa proporcionar
ao trabalhador melhor utilização
da sua capacidade funcional
por meio de exercícios de
alongamento e de prevenção de
lesões ocupacionais.

•

Quick massage – Conduzida no
próprio local de trabalho por
uma massoterapeuta e com
curta duração (15 minutos por
colaborador). Cada colaborador
é contemplado com 01 momento
de relaxamento por mês. É
realizada, desde 2013, em todas
as instalações do LEME;

Avaliação do bem-estar e da satisfação
Com o objetivo de monitorar o grau de
satisfação dos colaboradores quanto
às práticas da Empresa, realiza-se
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anualmente a Pesquisa de Clima Leme.
A análise, as sugestões e o diagnóstico proporcionados pela pesquisa são avaliados e
utilizados para a definição de programas e melhoria de práticas de gestão, aumento
da produtividade e adoção de políticas internas que se destacam no segmento.

Figura 9.3 - Etapas da Pesquisa de Clima Organizacional.

PESQUISA

PLANOS

AÇÃO

Aplicação da
pesquisa, emissão
de relatório e
análise.

Planos de ação
elaborados por
fator.

Acompanhamento
das ações
planejadas.

Outros exemplos de práticas de diagnóstico de necessidades e expectativas das
pessoas são os Programas Conversando com o RH e Ouvidoria, que através deles é
possível fazer elogios, sugestões, críticas e observações sobre o ambiente de trabalho
Benefícios oferecidos
A concessão de benefícios tem sido apontada como um dos fatores que mais atrai
e retém talentos no meio corporativo. Acompanhando as melhores práticas de
mercado, o LEME oferece à sua força de trabalho benefícios legais e espontâneos,
mostrados a seguir:

Benefícios espontâneos
Benefícios Espontâneos
Alimentação /
Refeição

Com este benefício, a Empresa contribui para a melhoria do
nível nutricional e para a saúde de seus colaboradores.

Assistência Médica

O LEME, arca com 100% do pagamento regular. O plano tem
co-participação sob todos os procedimentos ambulatoriais.

Assistência
Odontológica

O LEME, oferece assistência odontológica com um custo
diferenciado do mercado à todos os que fizerem a opção no
ato da admissão. Esse benefício é extensivo aos dependentes
diretos.

Exames de
Laboratório

O colaborador que não aderir ao plano de saúde pode realizar
exames laboratoriais no LEME com desconto de 65%. Esse
benefício é extensivo aos dependentes diretos.
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Seguro de Vida

Concedido à força de trabalho no ato da admissão.

Auxilio Lanche

Concedido à força de trabalho com carga horária de 180
horas,

Auxilio Creche

Para colaboradores com filhos de até 6 anos.

Previdência
Privada

Oferecido para os gestores com mais de um ano de empresa.

Biblioteca e
videoteca

Disponibilizados à força de trabalho biblioteca e videoteca
com cerca de 1500 exemplares entre livros, revistas e DVDs.

Brindes

Em todas as datas comemorativas são entregues brindes para
a força de trabalho.

Empréstimo
Consignado

Através de contrato assinado entre o LEME e Financeira, é
oferecido empréstimo consignado para a força de trabalho
com uma taxa de juros inferior a praticada no mercado.

Política de
Desenvolvimento

O LEME incentiva em 50% do custo a participação em graduação
e pós-graduação, mediante aprovação da Diretoria.

Política de
Treinamento

O LEME incentiva a participação em cursos, palestras e
congressos, dividindo os custos com o colaborador através da
política de co-participação.

Kit Fraldas

O LEME oferece doze pacotes de fraldas, correspondendo a
um por mês, às colaboradoras e esposas de colaboradores
grávidas.

Material escolar

Anualmente, no mês de fevereiro, o LEME concede material
escolar para os filhos de funcionários com faixa etária entre
cinco e doze anos.

Melhoria da Qualidade de Vida Fora do Ambiente de Trabalho

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – LEME Vida – começou a ser elaborado
em 2009 com um levantamento dos hábitos de vida e interesses dos colaboradores.
Este programa foi estruturado baseado em quatro das dimensões do Bem-Estar
e, consequentemente, em quatro projetos principais: 1) Projeto de Promoção a
Alimentação Saudável;2) Projeto de Promoção a Segurança e Saúde Ocupacional; 3)
Projeto de Promoção a Atividade Física – Projeto Movimento; 4) Projeto de Promoção
ao Bem-Estar.
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10. Relacionamento
com os fornecedores
Visando questões como segurança, confiabilidade, pontualidade e qualidade de
atendimento, o LEME entende que o processo de escolha, acompanhamento e
avaliação de fornecedores é fundamental. O LEME se relaciona com fornecedores
idôneos, através de processos imparciais e transparentes, enfatizando a qualidade e
a viabilidade econômica dos produtos adquiridos.
O LEME utiliza, desde 2003, requisitos padronizados definidos por norma interna
para atuar na gestão de seus fornecedores como forma de garantir a conformidade
dos processos em busca da excelência organizacional. A norma funciona como um
manual que fornece as diretrizes básicas tratando da qualificação, da seleção, do
monitoramento e da avaliação de fornecedores de produtos e serviços críticos, e
define a forma com que as áreas realizarão suas operações específicas.
Todos os contratos do LEME são submetidos à análise de Assessoria Jurídica, a qual
tem a responsabilidade de contribuir para a gestão de fornecedores em conformidade
com as normas legais. Para o LEME são intoleráveis as práticas discriminatórias e a
exploração do trabalho infantil ou escravo.
A compra de produtos está centralizada na área da Logística/Suprimentos, exceto as
aquisições de brindes e materiais publicitários que ficam sob a responsabilidade da
área de marketing.
No que diz respeito à aquisição de serviços, toda a área administrativa tem
a responsabilidade de contratar e avaliar um novo prestador. A definição das
responsabilidades está diretamente relacionada aos produtos das áreas, tendo uma
relação direta com o orçamento definido para o ano corrente.

Monitoramento e Avaliação
O LEME estimula a melhoria da qualidade dos seus fornecedores através da avaliação periódica dos seus
produtos e serviços, e busca continuamente ampliar o relacionamento
entre as partes.
O monitoramento dos fornecedores
é feito por meio de indicadores que
consideram o tipo de cada fornecimento e estabelecem periodicidades específicas, como exemplo os
sistemas de informática e telefonia
que são avaliados trimestralmente e
serviços considerados como críticos
são avaliados a cada mês.
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QUALIDADE DE FORNECEDOR DE PRODUTO (%)
98,41%

98,63%

97,05%

95,00%

MELHOR

2011

2012

2013

PREFERENCIAL

Os canais de comunicação utilizados com os fornecedores são o e-mail, contato telefônico e reuniões, a depender do assunto a ser tratado.
O LEME procura avaliar de forma objetiva seus fornecedores e, em 2013, obteve um
índice de qualidade dos fornecedores de produto acima de 95%, conforme gráfico .
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Para o desempenho abaixo da meta de 95% de índice de qualidade, os fornecedores
recebem comunicado por meio do RIF – Relatório de Irregularidades do Fornecedor
e devem se posicionar sobre a correção de problemas e implantação de melhorias.
Comunicação e Relacionamento
O LEME tem o cuidado de manter uma relação
mutuamente benéfica com seus fornecedores/
parceiros esta relação é baseada na confiança,
na transparência e na ética. Pensando nisso,
a partir de 2013, no fechamento do contrato
e/ou no primeiro pedido de serviço/produto é
encaminhado um e-mail de “boas vindas” com
os valores, missão, código de ética e as regras
de avaliação.
O LEME faz questão de manter seus fornecedores
informados sobre as novidades, campanhas
e sobre assuntos importantes ocorridos na
Empresa. Para isso, encaminha bimestralmente
o jornal “Informativo Leme” em meio eletrônico
e os “infomails” em datas comemorativas.
Além disso, a partir de 2013, o LEME passou a
realizar um evento anual “Só para Parceiros”,
a fim de reforçar a interação com valores,
conquistas, novos objetivos, discutir tendências
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e, claro, compartilhar conhecimento. No primeiro encontro foi abordado o tema
Gestão de risco e Segurança do trabalho.

“Só para parceiros” Evento realizado para os fornecdores

São realizadas ainda reuniões de ajustes e de negociação que são agendadas
quando necessário. Os fornecedores também são convidados a participar de eventos
(comemorações, premiações, workshops, palestras) que ocorrerem no decorrer do
ano, reiterando o cuidado da Empresa em tê-los próximos, como também alinhando
suas práticas à cultura do LEME.

Reunião com fornecedores
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Figura 10.2 - Principais fornecedores do LEME
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Laboratório Leme 2013 55

11. Os Clientes do
Laboratório Leme
A delimitação territorial de atuação do LEME é determinado pelo perfil da clientela
escolhida, essa escolha advém do Planejamento Estratégico – PE que foi subsidiado
por uma pesquisa elaborada por instituto contratado.
Clientes e Mercados
O mercado de medicina laboratorial está cada vez mais seleto devido à ampla oferta
de organizações que atuam neste segmento. Isso permite ao cliente escolher o
prestador que melhor atende a sua necessidade de acordo com o que ele considera
mais importante.
Essa nova condição de mercado, eleva as organizações a um patamar de excelência
na prestação do serviço. O Laboratório Leme, busca entender as expectativas desse
novo cliente e atende-las de forma precisa, antecipando-se às inovações tecnológicas
e promovendo a qualificação dos colaboradores.
Desde 2004, o LEME realiza bianualmente pesquisa de satisfação com clientes reais
e potenciais e aplica-se também, desde 2010, pesquisa anual com a classe médica.
Os resultados apoiam a análise dos cenários desenvolvidos no PE considerando os
seguintes critérios de segmentação:
•

A classificação socioeconômica;

•

A localidade/bairro onde o cliente reside;

•

A percepção que os médicos têm do laboratório;

• E a faixa etária e o sexo do paciente.
Com esses dados, são desenvolvidas as campanhas específicas para divulgar a
importância da saúde preventiva e buscar maior aproximação com o nosso público.
Relacionamento e Pesquisas
Os resultados das pesquisas são analisados durante o PE e são definidas ações e
diretrizes para novas unidades e implantação de novos serviços.
Desta forma há um direcionamento bastante claro que orienta os passos de curto,
médio e longo prazo para segmentação do mercado e definir os clientes-alvo.
O maior público de clientes do LEME é formado por aqueles que possuem convênios,
das classes sociais A e B.
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Figura 11.1 - Gráfico de segmentação dos clientes em 2013
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Os clientes diretos são provenientes de operadoras de plano de saúde e particulares,
que realizam exames diretamente em nossas unidades.
A distribuição geográfica das unidades do LEME nos bairros de Brotas, Canela, Garibaldi,
Itaigara, Itapuã, Pituba, Vilas do Atlântico e Costa Azul, foi definida considerando o
perfil dos clientes a partir dos critérios de segmentação.
O contato com o cliente também é uma importante fonte para a melhoria contínua
dos nossos serviços. Assim, todas as sugestões e reclamações são analisadas e ações
são tomadas visando o aprimoramento da gestão.
Atuando desta forma e buscando sempre a inovação, o Laboratório LEME continua
ocupando o primeiro lugar na preferência das classes AB.
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Clientes Indiretos
São clientes indiretos os laboratórios parceiros que enviam amostras para serem
processadas no Leme, também outras empresas que colhem as amostras nas próprias
instalações e enviam para uma das unidades Leme.
SAC
O Serviço de Atendimento ao Cliente do Laboratório Leme – SAC LEME foi implantado
há mais de 13 anos com os objetivos de aperfeiçoar ainda mais o relacionamento
com os clientes e a comunidade captando e registrando suas sugestões, elogios
e reclamações e serve de canal de informações para os departamentos e o corpo
diretivo criando oportunidades para a melhoria contínua da organização.
Os colaboradores do SAC passam por um rigoroso treinamento onde são transmitidos
conhecimentos sobre os serviços ofertados pelo LEME, além de procedimentos,
marketing de serviços e técnicas de atendimento. O SAC disponibiliza atendimento
humanizado, ágil e qualificado.
Através da monitoria das ligações são identificados pontos de melhoria da equipe
fomentando alterações nos scripts de atendimento e na revisão de procedimentos. O
resultado mensal das monitorias também serve de base para feedbacks e orientação
quanto a procedimentos e abordagem. Esta ferramenta aliada à avaliação de
desempenho serve para o desenvolvimento profissional dos colaboradores, garantindo
a manutenção da qualidade do atendimento.
O atendimento do SAC oferta subsídios importantes na busca para atender o cliente
de forma integral. Desta forma, mantêm-se uma Biomédica para dar apoio técnico
no atendimento e ao médico que busca informações através deste canal.
MELHORIAS APROVADAS E/OU REALIZADAS EM 2013
Seguem abaixo algumas melhorias aprovadas e/ou realizadas em 2013:
1.

Disponibilização acesso médico aos exames dos pacientes via site www.
lableme.com.br. Esta melhoria visa maior agilidade e comodidade para
pacientes e médicos, e torna desnecessária a impressão do laudo.

2.

Mensagem sms via celular informando para o cliente sobre a liberação dos
exames.

3.

Mensagem sms via celular enviada 24h antes do horário agendado para Coleta
domiciliar ou Hora marcada unidade.
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CLIENTES
INDICADOR
Total de ligações atendidas pelo SAC
% de reclamações em relação ao total de
ligações atendidas
% de reclamações não atendidas pelo SAC*
Tempo médio de espera até o início do
atendimento (segundos)
Quantidade de inovações implantadas em
função do SAC

2013

2012

2011

171.060

153.421

121.638

0,05%

0,06%

0,06%

0%

0%

0%

00:46

00:52

00:53

12

3

2
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12. O Laboratório Leme
e Sua Atuação Socioambiental
nas Comunidades Vizinhas
Na missão do Laboratório LEME, consta a valorização das pessoas e a responsabilidade
socioambiental como aspectos fundamentais e suas práticas de gestão confirmam
este compromisso.
O Leme realiza ações para atender as necessidades e expectativas dos seus
colaboradores, familiares e da sociedade. Todas as demandas sociais advindas das
comunidades são analisadas, no contexto das diretrizes definidas pela empresa, e
havendo aderência às mesmas a necessidade é atendida.
O LEME considera uma boa prática realizar eventos internos com o enfoque
socioambiental, pensando não só no bem-estar dos seus colaboradores, como na
sociedade em geral.
Ética, transparência e valorização do ser humano norteiam o dia-a-dia da organização,
dos aspectos mais simples aos mais complexos. Além disto, em seu Código de Ética,
o LEME proíbe ações como a exploração do trabalho infantil ou qualquer tipo de
preconceito e discriminação.
O Laboratório LEME também contribui com o Projeto para inclusão de Pessoas com
Necessidades Especiais e do Jovem Aprendiz no mercado de trabalho.

Projeto Social Corporativo - Programa SEMENTES DO LEME
Em 2011, como melhoria de desse processo organizacional, foi identificada a
necessidade de sistematizar todas as ações de cunho social desenvolvidas pela
empresa num programa de voluntariado que representasse o compromisso do Leme
com a sociedade, bem como estimulasse o engajamento dos colaboradores no projeto.
Como decisão estratégica, em 2012 foi contratada uma consultoria especializada
para elaboração do projeto social do Grupo Leme.
Todo este trabalho envolveu as áreas da empresa na construção deste programa de
voluntariado, realizando diversas atividades que foram divididas em três eixos:
•

Alinhamento Conceitual;

•

Diagnóstico;

•

Construção do Programa de Voluntariado.

Sementes do Leme: é o Programa de Voluntariado Empresarial com foco na educação
voltada para a saúde, e na gestão de organizações públicas e/ou sem fins lucrativos
que atuam na nessa área.
60 Relatório de Sustentabilidade

O objetivo deste Programa de Voluntariado é “colaborar para a melhoria do desempenho dessas organizações, com foco em ações de educação para a saúde, estimulando e capacitando os colaboradores para execução de ações de voluntariado com
qualidade e com maior impacto social representando ganhos tanto para o indivíduo
voluntário quanto para a comunidade, através das organizações beneficiadas”.
Anualmente as organizações, foco do programa, se candidatam a participar. Uma
comissão formada de pessoas de destaque na sociedade, escolhida previamente,
avalia e identifica quais as empresas que farão parte do projeto no ano.
O comitê de voluntariado do LEME estrutura o projeto que atenda à necessidade das
organizações beneficiadas e realiza a implantação apoiados pelos voluntários da empresa que hoje representam 10% do seu quadro de colaboradores.
O Programa de voluntariado corporativo é uma estratégia de alto impacto que agrega
valor à marca e realça a cultura organizacional e os valores empresariais do LEME.
Hoje, o programa Sementes do LEME está implementado nas seguintes instituições:
NACCI (Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil), AMA (Associação de Amigos
do Autista) Fundação Lar Harmonia (atendimento médico e pedagógico a comunidades
carentes) e Grupo Vontade de Viver (apoio ao combate das Hepatites Virais).
O NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil - é uma instituição sem fins
lucrativos que contribui para o aumento das expectativas de vida das crianças com
câncer na Bahia.
Já o Grupo Vontade de Viver tem como objetivo contribuir para a redução das
hepatites virais no Estado da Bahia, mediante ações de prevenção, de estímulo à
detecção e acompanhamento dos infectados.
A Fundação Lar Harmonia é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos,
tem como objetivo, proporcionar, às pessoas carentes de benefícios educacionais
e de saúde, os cursos de 1º e 2º grau profissionalizantes, os de alfabetização, o de
enfermagem e os técnicos de várias especialidades
A AMA – Associação de Amigos do Autista da Bahia é uma organização da sociedade
civil de interesse público (OSCIP), sem fins lucrativos que atua com crianças e
adolescentes portadores do Autismo.
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Os principais resultados deste programa em 2013 foram:
OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO
• Doação de 300 uniformes para os alunos da
AMA. Parceria com a Tamara Reis Uniformes;
•  Doação de 152 itens de resíduos tecnológicos
para o NACCI;
• Doação de 145 kg de alimentos para a AMA.
Parceria com o Colégio Estadual Monteiro
Lobato, em Vista Alegre;
• Doação para o NACCI de 114 uniformes doados
pelo Leme;

1.1 Doar material
escolar e
higiene pessoal
para as quatro
instituições.

• Doação para o NACCI de 622 itens de material
de limpeza e produtos de higiene Gincana da
Qualidade;
•  Doação para a AMA de 829 itens de material
de limpeza, higiene pessoal, material escolar
e alimentos não-perecíveis – Gincana da
Qualidade;
• Doação realizada pelo LEME de 5
equipamentos técnicos da área de análises
laboratoriais para a Fundação Lar Harmonia;

Objetivo 1 – Recursos
Pedagógicos/ Material
de Higiene

•  Doação para a Fundação Lar Harmonia de 865
itens de material de limpeza, higiene pessoal e
alimentos não-perecíveis – Gincana
da Qualidade

1.2 Divulgar o
trabalho da AMA
em 3 instituições
de ensino.

• Apresentação do programa de voluntariado
e a divulgação dos trabalhos desenvolvidos
pelas 04 instituições, para a turma de MBA em
Sustentabilidade e Responsabilidade Social
Corporativa da UNIFACS;
• Apresentação do trabalho da AMA para a
turma de fonoaudiologia da UNEB;

1.3 Fornecer
para as quatros
instituições,
uma Oficina de
Contação de
Histórias para
beneficiar as
crianças por elas
atendidas.
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Realizado através do trabalho desenvolvido
pelos contadores de História da Associação Viva
e Deixe Viver, com a técnica do livro Eu Conto!,
da editora MATRIX.

Objetivo 2 –
Administrativo

2.1 Transmitir
os conceitos
de 5S para as
instituições
3.1 Realizar,
Oficina de
Captação de
Recursos para as
instituições
3.2 Apoiar a
instituição da
AMA em 80%
das ações de
arrecadação para
a construção da
nova sede

• Promovida pela Gestão da Qualidade com uma
carga horária de 04h;
• Apoio em todos os eventos de captação de
recursos para as instituições.

Promovida através da empresa Damicos
Consultoria com uma carga horária de 8h.

• Solicitação de apoio financeiro nas unidades,
através do informativo da TV Leme;
• Confecção da carta ofício para a ADEMI_
Associação de Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário da Bahia , com o objetivo
de conseguir matérias para a construção da
nova sede.
• Atualização do site Sementes do Leme e
divulgação das instituições beneficiadas;

Objetivo 3 Sustentabilidade

• 02 Cartelas TV Leme ;
• 02 Notícias no site do Leme;
• 03 Infomails;

3.3 Realização
de ações para
contribuir com o
reconhecimento
do trabalho
das quatro
instituições

• 07 Publicações no Facebook do Leme;
• Divulgação em mídia das instituições
beneficiadas;
• Confecção de 15 layouts de banners para
exposição da Semana contra as Hepatites Virais
do Grupo Vontade de Viver;
• Criação da nova marca do Grupo Vontade de
viver;
• Participação dos voluntários na caminhada
• Criação e atualização de página no Facebook
para o Grupo Vontade de Viver.

Objetivo 4 - Saúde

4.2 Implantação
do apoio
psicológico para
as mães da AMA

Atendimento psicológico, através do profissional
de psicologia do Grupo Leme
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Indicador - 5.1
- Realizar três
palestras voltadas
para educação
profissional e
saúde, para o
público externo
da instituição.

• Palestra sobre Como se Comportar em uma
Entrevista de Emprego _ Lorena Magalhães;
• Superação pessoal e Ascensão Profissional_
Desembargadora Luis Linda Valois;
• Saúde da Mulher _ Bárbara Elizabete/Daiane
Xavier.

Objetivo 5 - Educação
Indicador
5.2 – Criar e
implementar
o Programa de
Estágios
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Foi orientado a formatar o Programa de Estágio
de acordo com os requisitos internos do NACCI.
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13. Gerenciando o
Impacto Ambiental
Identificação e tratamento dos impactos socioambientais
A gestão dos impactos provenientes das atividades do Laboratório é uma prioridade.
Todo e qualquer novo processo, antes do início é mapeado para levantar os aspectos
ambientais. De posse deste levantamento, são verificadas as formas para tratamento
e minimização dos impactos ambientais, conduzidos pela política ambiental (figura
abaixo) e pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde - PGRSS.
Figura 13.1 - Política Ambiental do Laboratório Leme

O Grupo Leme reconhece sua responsabilidade frente ao Meio Ambiente como essência para a
continuidade de suas atividades e cumprimento de sua missão.
Tem como objetivo garantir o comprometimento com a melhoria continua das ações voltadas à
saúde, à segurança e ao ambiente:
Seguir com respeito a legislação ambiental vigente, regulamentos, padrões, normas e
procedimentos voltados à saúde, à segurança e ao meio ambiente, através da otimização
operacional, que permita a redução dos efeitos ambientais adversos;
Incluir os objetivos e metas ambientais na gestão estratégica do Grupo Leme. Apoiar e incentivar
ações voltadas para o controle e redução da geração de despejos (sólidos, líquidos e gasosos),
através da aplicação de programas de controle na fonte;
Executar novas metodologia (implantação e operação) visando sempre à proteção do meio
ambiente, a saúde e a segurança dos colaboradores e das comunidades vizinhas;
Manter permanente diálogo com as partes interessadas – colaboradores, fornecedores,
laboratórios conveniados, parceiros, comunidades vizinhas, clientes, órgãos de controle
ambiental e o público em geral, incentivando discussões sobre práticas de segurança, saúde e
meio ambiente;
Buscar no sistema de gestão ambiental, oportunidades de retorno financeiro e melhoria de
competitividade do Grupo Leme.
MARLA TEIXEIRA CRUZ
SÓCIA-DIRETORA

THOMAZ RODRIGUES PORTO DA CRUZ
PRESIDENTE

Demonstrando essa relevância, o comprometimento com a sustentabilidade está
claramente declarado em sua missão e é tema tratado no Planejamento Estratégico
(PE), quando se define a perspectiva “Sustentabilidade” e seus objetivos estratégicos:
“Assegurar o exercício da Responsabilidade Socioambiental” e “Manter o sistema de
gestão alinhado aos requisitos regulatórios e aos compromissos assumidos”.
A partir de 2000, o Leme iniciou a implantação de uma cultura voltada para a
responsabilidade ambiental, sempre norteado por sua missão, valores e políticas da
Empresa, dentre elas a ambiental.
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Em 2004, conquistou a licença ambiental pelo CEPRAM/CRA como a 1ª organização
do segmento de saúde.
A atual licença foi emitida sem nenhum condicionante, o que demonstra a total
preocupação do Leme em sanar todas as pendências de vistorias anteriores e
documentação realizada pelos órgãos licenciadores.
Atendendo ao compromisso constante da missão da Empresa e também visando
atender a legislação regulamentadora, o Laboratório Leme criou a Comissão Técnica
de Garantia Ambiental (CTGA) e implantou o seu PGRSS com os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantar a política ambiental;
Orientar os Membros da CTGA quanto à implementação do PGRSS, aos
procedimentos corretos de gerenciamento dos resíduos sólidos RSS e às
implicações deste na preservação ambiental;
Racionalizar o consumo de materiais, evitando desperdícios;
Minimizar a quantidade de resíduos perigosos gerados;
Maximizar a segregação dos resíduos recicláveis;
Prevenir e reduzir os riscos à saúde e/ou ao meio ambiente, assim como os
acidentes de trabalho;
Promover a educação ambiental;
Assegurar que os resíduos dos serviços de saúde sejam manuseados de forma
a garantir a segurança do pessoal, dos clientes, da comunidade e do meio
ambiente;
Controla os indicadores definidos para reduzir a geração de resíduos e ações
ambientais.

A identificação dos aspectos socioambientais é feita seguindo a metodologia definida
no PGRSS, mediante a realização de estudos que cumprem as etapas mostradas no
fluxo representado na figura a seguir:
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Figura 13.2 - Identificação dos Aspectos Socioambientais

Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços da Saúde - PGRSS
Cumprimento da Legislação Vigente
Resolução do
CONAMA
nº 358/05

RDC 306/04

Art. 138 do
Regulamento da Lei
Estadual 7.967/01

ISO
9001:2008

ISO14001

Etapas PGRSS
1ª ETAPA: Estudos iniciais

2ª ETAPA: Definições do PGRSS

3ª ETAPA: Definições do PGRSS

1. Descrição dos
geradores

4. Classificação
dos resíduos

12. Definição do programa
de reciclagem

2. Capacidade
operacional dos
geradores

5. Segregação e
acondicionamento

13. Definição do programa
para doação dos
resíduos tecnológicos

6. Coleta interna
3. Caracterização
dos aspectos ambientais

5ª ETAPA: Outras análises
15. Mapas de riscos

16. PCMSO
17. Educação ambiental

20. Controles:
acompanhamento
da eficiência
* As numerações
seguem a ordem
do PGRSS

7. Armazenamento
temporário
8. Transporte interno

4ª ETAPA: Quantificação
dos RSS’s / fonte geradora

14. Determinação
de indicadores

9. Tratamento interno
10. Armazenamento
externo

11. Coleta, transporte,
tratamento externo
e disposição final

6ª ETAPA: Levantamento
de recursos

18. Equipamentos;
Materiais;
Pessoais;
Capacitação;
Reformas / obras.

19. Plano de implementação
do PGRSS / condicionantes /
melhorias

Esse estudo parte da identificação das fontes geradoras, da capacidade operacional
e dos tipos de resíduos gerados (figura a seguir). Daí ocorre à caracterização dos
aspectos ambientais, considerando os tipos de resíduos produzidos em cada área da
Empresa.
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Figura 13.3 - Tipos de resíduos gerados
0,9%

0,0%

9,1%
TOTAL DIÁRIO (GRUPO A)

13,2%

TOTAL DIÁRIO (GRUPO E)
TOTAL DIÁRIO (GRUPO B)

76,8%

TOTAL DIÁRIO (GRUPO D
NÃO RECICLÁVEL)
TOTAL DIÁRIO (GRUPO D
RECICLÁVEL)

RESÍDUOS GERADOS KG% (OUTUBRO 2013)

Após a identificação dos aspectos ambientais e do reconhecimento dos riscos
envolvidos são definidas as formas de tratamento, conforme mostrado na figura
abaixo:
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Figura 13.4 - Tabela - Tratamento dos Tipos de Resíduos/Aspectos
TIPO DE
RESÍDUO

CLASSIFICAÇÃO/
TRATAMENTO

CONTROLE

FORMA DE
TRATAMENTO

- Contrato com
a RETEC

Materiais de coleta
e de reações
contaminados
(sangue,
secreções e por
outros materiais
biológicos)

Resíduos líquidos
das reações dos
equipamentos
técnicos

- Quantidades
de bombonas
mensais
A - Biológico Contrato
com a RETEC para
coleta, transporte
tratamento e destino
final
- Pesagem
anual

Planilha com
A - Biológico Pastilhas
controle de
de hipoclorito de
pastilhas
cloro
mensais
B - Químico
Exames com
empresas
específicas
para dosagem
química
- Contrato com
a RETEC

Reagentes e
medicamentos
vencidos ou
deteriorados, etc

B - Químico Contrato
com a RETEC para
- Quantidades
coleta, transporte
tratamento e destino de bombonas
mensais
final
- Pesagem
anual

Lâmpadas
fluorescentes

- Contrato com
B - Químico Contrato a NEUTROFIX
com a NEUTROFIX
- Certificado
para tratamento e
da NEUTROFIX
destino final.
por serviço
executado

Descarte em sacos
brancos com
identificação de
resíduos biológicos
e de acordo
com a legislação
pertinente

SETOR
GERADOR
- Unidades de
Atendimento
(coleta e
distribuição de
amostras)
- Coleta
domiciliar
- Setores
Técnicos
(Hematologia,
Bioquímica,
Imunologia,
Hormônio,
Microbiologia,
Uroanálise,
Coproanálise
e Exame
terceirizado)

Descarte na caixa
coletora para
inativação com
Setores
hipoclorito antes
Técnicos
de descarte na rede
pública de esgotos

Coleta interna por
pessoal próprio,
devidamente
equipados e
treinados.
Transporte interno
para o abrigo de
resíduos - bombonas
apropriadas da
RETEC

- Unidades de
Atendimento
(coleta e
distribuição de
amostras)
- Coleta
domiciliar
- Setores
Técnicos

Armazenamento
pelo setor de
Todos os
Logística para
setores
posterior destruição
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Termômetros de
mercúrio

B - Químico Todos
foram substituídos
por digitais e
devolvidos para o
fabricante - IOPE
Bahia Laboratórios

B - Químico

Resíduos
- Doação ao Projeto
tecnológicos
(equipamentos de NACCI (empresa
que atua na área
informática)
de responsabilidade
social)
B - Químico
Pilhas e baterias

- Doação ao Papapilhas

Resíduos sanitários
(papel higiênico,
papel toalha,
etc) e resíduos de D – Comum - não
cozinha e lixeiras reciclável
em áreas comuns
(com identificação
de não recicláveis)
D - Comum –
reciclável

Papéis, copos
descartáveis,
plásticos, papelões
- Doação para a
secos, etc
COOPCICLA
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Declaração
da IOPE de
devolução dos
termômetros

- Unidades de
Atendimento
(coleta e
distribuição de
amostras)
Armazenamento
- Coleta
na UPGQ para
posterior devolução domiciliar
- Setores
e destruição
Técnicos
- Logística e TI
(Tecnologia da
Informação)

- Declaração de
recebimento
pelo NACCI
- Fotos na
entrega dos
produtos a
instituição

Armazenamento
pelo setor de TI
para posterior
doação

Todos os
setores do
Laboratório
Leme

- Fotos na
entrega dos
produtos a
instituição

Armazenamento
pelo setor da UPGQ
para posterior
doação

Todos os
setores

- Taxa de
anuência

- Pesagem
anual
- Relatório de
doação mensal

- Pesagem
anual

Tratamento público
– Transporte interno
para o abrigo de
Todos os
resíduos para
recolhimento diário setores
pela empresa de
coleta de lixo
urbana (LIMPURB)
Reciclagem /
reaproveitamento
- Transporte
interno para o
abrigo de resíduos
para recolhimento
semanal pela
COOPCICLA

Todos os
setores

E – Perfuro-cortantes

- Unidades de
Atendimento
(coleta e
distribuição de
amostras)

- Contrato com
a RETEC

Contrato com
a RETEC para
- Quantidades
Agulhas, escalpes, coleta, transporte
de bombonas
seringas, lâminas tratamento e destino mensais
de vidro, vidraria final
diversas outros
perfurocortantes

Descarte em
caixas de papelão
apropriadas (tipo
descartex) com
preenchimento até
2/3 da capacidade
total.

- Pesagem
anual

Pneus

D - Comum –
reciclável
Doação para
empresas de
reciclagem ou
devolução ao
fabricante

- Quantidades
de pneus
devolvidos ao
fabricante

- Coleta
domiciliar

- Setores
Técnicos

Entrega
diretamente pelo
motorista no
fabricante

- Logística

Comunicação dos impactos à sociedade
A comunicação dos impactos ambientais, sociais e informações pertinentes aos
clientes são feitas mediante o uso de práticas consolidadas, mostradas na tabela
abaixo e sob a responsabilidade das respectivas áreas.

Figura 13.5 - Tabela - Meios de comunicação de impactos sociais e ambientais à sociedade.
Meio de
comunicação
Site do Laboratório
Leme

Público atendido

Como

Clientes e sociedade

Link exclusivo para o Meio
Ambiente

E-mail / mala direta

Clientes e sociedade

Envio de malas diretas com
campanhas, novidades etc.

Jornal “Informativo
Leme”

Clientes externos, médicos,
internos e sociedade

Artigos voltados a
sustentabilidade

TV Leme

Clientes externos, internos e
sociedade

Chamados sobre ações ou
educação ambiental

Clientes internos

Coluna específica mensal
para divulgação de notícias
relevantes sobre o Meio
Ambiente

Jornal interno
“Leme In Foco”
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Intranet

Eventos internos

Clientes internos

Link exclusivo para divulgação
de ações, notícias e educação
ambiental

Clientes internos e sociedade

Eventos (Jornada da Qualidade,
Gincana etc) e treinamentos
para desenvolvimento da
cultura da sustentabilidade

Para os órgãos reguladores, a comunicação é realizada anualmente, ao solicitar o
alvará de funcionamento, quando são entregues o PGRSS atualizado e documentos
comprobatórios, como contrato com a empresa para coleta e tratamento dos resíduos
de saúde, dentre outros documentos.
Análise, implantação e melhorias dos requisitos legais
A implantação de inovações e melhorias, bem como o atendimento aos requisitos
legais e normas certificadoras no Laboratório Leme possuem uma atenção especial.
Assim, no momento da atualização do PGRSS, renovação da licença ambiental ou
da atualização de algum requisito legal, busca-se melhores práticas do mercado,
legislações, benchmarking e bibliografias a fim de propor melhorias ou adequações.
Entre 2004 a 2013 foram realizadas as seguintes ações, em que se destacam o
envolvimento de colaboradores e também a preservação de recursos não renováveis:
•

Programa de verificação dos Princípios dos 5S’s;

•

Implantação da política ambiental do Laboratório Leme;

•

Campanhas promocionais para Educação Ambiental;

•

Doação dos papéis, papelões e plásticos para a Associação de Catadores de
Papéis (COOPCICLA);

•

Campanha para redução de consumo de papéis - uso do verso das folhas/
rascunho para impressões internas;

•

Brindes anuais para clientes confeccionados com materiais recicláveis – blocos
ou de empresas eco conscientes;

•

Padronização de uso de papel reciclável para impressão de laudos e registros
nas unidades de atendimento;

•

Divulgação mensal no jornal interno “Leme in Foco” com assuntos sobre Meio
Ambiente e ações do CTGA;

•

Substituição dos termômetros de mercúrio por termômetros digitais;

•

Coleta e tratamento de lâmpadas fluorescentes e resíduos do RX para a
Neutrofix;

•

Utilização de materiais sustentáveis nas novas unidades: Vilas do Atlântico,
Pituba e reforma da Garibaldi (cimento reciclado e madeira de reflorestamento);
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•

Prêmio para campanhas internas de empresas “ambientalmente responsáveis”:
Natura, ou brindes ambientalmente saudáveis: bicicleta.

•

Pasta fixa na Intranet sobre “Meio Ambiente”, com o macro fluxo dos resíduos,
Política Ambiental, ações do CTGA, artigos etc.

•

Gincana da Qualidade- Tarefas sobre sustentabilidade.

•

Doação dos termômetros de mercúrio para IOPE.

•

Parceria com o Programa da UFBA ONDA DIGITAL.

•

Contrato com a Neutrofix para doação de resíduos de Raio-X.

•

Projeto “Unidade Verde” – as unidades do Costa Azul, Alphaville e Barra foram
totalmente desenvolvidas dentro do conceito eco consciente (ar-condicionado
com gás ecológico, uso de águas pluviais no seu sistema hidráulico, descarte
apropriado de entulhos e dejetos desde a obra, instalação de vidros refletivos
que aproveitam a luminosidade externa e reduzem a passagem de calor,
sistema dual flux nos toaletes, papeleira e saboneteiras ecológicas, móveis
com madeira de reflorestamento e outras ações já existentes nas unidades,
dentre outros);

•

Uso de computadores que consomem 25% menos de energia em praticamente
todo o parque tecnológico;

•

Campanhas anuais com temas variados para o público interno e externo: Dia
do Meio Ambiente.

•

PE - inclusão de palestras sobre “Sustentabilidade”, apresentação de cases de
sucesso “Grupo Alpargatas” (João Pessoa) e início das atividades do Projeto
Social

•

Projeto “Mercúrio Zero” - eliminação de produtos e instrumentos que
contenham mercúrio;

•

Spot de lançamento da unidade Verde do Leme, no Costa Azul. Também teve a
entrega de brindes verdes (lixeirinha pra carro e bloquinhos recicláveis).

•

Palestra da RETEC e Neutrofix para os colaboradores na Jornada da Qualidade;
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Conscientização da força de trabalho
As ações definidas no PGRSS fundamentam as práticas de conscientização da Força de
Trabalho tais como: treinamento de integração do novo colaborador; treinamentos de
diversas naturezas (Ex: Jornada da Qualidade, Leme Vida, Semana do Meio Ambiente,
treinamentos dos documentos da qualidade no SDOC Macrofluxo do gerenciamento
de resíduos - PGRSS)
Desde 2008, uma programação anual, definida nas atas das reuniões da CTGA e
coordenada pela área de Planejamento e Qualidade, organiza as ações dessa natureza
do Leme. A programação contempla uma série de atividades, descritas a seguir:
•

Uma gincana, que dura aproximadamente 3 (três) meses, com tarefas voltadas
para a conscientização e treinamento dos colaboradores e com a participação
ativa de todos os setores e empresas do Grupo Leme;

•

Divulgação de ações através do jornal interno “Leme in Foco”, Intranet e
e-mail’s enviados pela CTGA;

•

Palestras sobre os temas: Qualidade, Planejamento, Meio Ambiente e
Responsabilidade Social durante a Jornada da Qualidade ou outros eventos
(SIPAT, Leme Vida, etc.);

•

Treinamento obrigatório para todos os colaboradores, no qual consta a Política
Ambiental, além de formas e locais para descarte dos diversos tipos de resíduos;

•

Auditorias internas anuais desde 2004 e com questionamento a todos os
colaboradores sobre conhecimentos das temáticas de Ética, Qualidade Total e
Meio Ambiente.
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Campanha para clientes externos, sociedade e fornecedores
Dia do Meio Ambiente 2013

Campanha Dia da Árvore em 2013 (Distribuição de fitas para colaboradores e clientes externos)

Campanha Coleta Sustentável Leme
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Campanha realizada para os clientes externos (pacientes) do Laboratório Leme. Nesta,
os clientes participantes recebem uma caixa apropriada para coleta dos resíduos
perfurocortantes gerados em seu domicílio e quando estiver com sua capacidade
preenchida entrega na unidade do laboratório para descarte correto.
Unidades verdes (Costa Azul, Alphaville e Barra) - peças de divulgação
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Premiações Leme - Pêmio Bechmarking (prêmio Sustentabilidade)

Campanha interna Dia do Meio Ambiente
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Implantação dos critérios da norma ISO14001 - Gestão Ambiental (Uma meta interna foi implantar
os critérios da ISSO 14001:2005. Peça de divulgação)

Leme in Foco (algumas edições mensais do jornal interno - em todas as edições uma coluna para
o Meio Ambiente)

80 Relatório de Sustentabilidade

Indicadores de Desempenho Ambiental
Os investimentos relacionados com a produção/operação no LEME no ano de 2013
na empresa RETEC para tratamento de resíduos foram de R$ 88.026,34 (oitenta e
oito mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) com um total de 40.725kg
de resíduos coletados para tratamento e descarte final. Anualmente a Comissão do
CTGA recebe uma verba de R$ 6.000,00 para ações e melhorias sugeridas pelo grupo.
Em 2013 duas Unidades verdes foram inauguradas: Alphaville e Barra e o investimento
foi de R$ 1.933.759,84 (Um milhão novecentos e trinta e três mil setecentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
GRI (EN2)
SIGLA DO
INDICADOR

CONTEÚDO DO INDICADOR

2013

2012

2012

EN2 – ESSENCIAL

Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem

82.71%

81.21%

77.90%

RESÍDUOS GERADOS KG (ABSOLUTO)
4500,00
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

4242,90

726,90
50,13

505,35
0,00

TOTAL DIÁRIO TOTAL DIÁRIO TOTAL DIÁRIO TOTAL DIÁRIO TOTAL DIÁRIO
(GRUPO A)
(GRUPO E)
(GRUPO B)
(GRUPO D
(GRUPO D
NÃO RECIC.)
RECIC.)

Quantidade de lâmpadas de mercúrio tratadas – 2013: 386 unidades entregues a
Neutrofix.
Quantidade de resíduos tecnológicos doados – 2013: 152 itens doados para o Nacci.
GRI (EN28)
O Laboratório LEME não recebeu nenhuma multa significativa de valor monetário
e nenhuma sanção não-monetárias resultante da não conformidade com leis e
regulamentos ambientais em 2013.
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14. Perspectivas e Desafios
Com o objetivo permanente de melhoria contínua, comprometimento com a
excelência e superação, o LEME busca a cada ano estabelecer novos desafios, que
permitam o crescimento e a sustentabilidade do negócio. Este modo de agir tem
garantido um destaque no segmento de Medicina Laboratorial, permitindo à marca
atingir elevados níveis de reconhecimento e credibilidade.
Ser considerado líder de mercado já representa um grande desafio, mas manter
esta liderança aliada a um alto grau de sustentabilidade faz o desafio ser ainda mais
complexo e estimulante.
O ano de 2013 caracterizou-se pelos desafios voltados à expansão da capacidade de
atendimento e ampliação do número de unidades de atendimento. Como parte do seu
plano de crescimento, foram inauguradas novas unidades na Barra e em Alphaville,
ambas com o conceito de Unidade Verde, estabelecido em 2012, que demonstram o
cuidado do LEME com o meio ambiente, através do controle dos impactos das suas
atividades com a gestão sustentável das suas operações.
Para o ano de 2014, a previsão é de direcionar esforços para rentabilizar o incremento
de Clientes, mantendo a excelência nos resultados e no padrão de atendimento
LEME, que se traduz pelo mote “faz bem cuidar de alguém”.
Um planejamento de Marketing arrojado, com cronograma ajustado ao calendário
de Salvador (compreendendo eventos como Carnaval e Copa do Mundo) oferecerá o
suporte necessário à divulgação e fortalecimento da marca. Assim como os recursos
destinados à promoção das novas unidades farão com que estas se tornem mais
atrativas aos novos Clientes, justificando o investimento realizado pela empresa.
Em paralelo, alicerçado na característica do LEME de buscar a inovação em todos
os seus processos, serão disponibilizados exames em caráter diferenciado nas áreas
de cardiologia, oncologia e doenças infecciosas. Respectivamente, constarão como
novos serviços o CardioRisk, que avaliará o Perfil de Risco Cardiovascular para
promover a melhoria na qualidade de vida dos pacientes e prevenir os riscos de
doenças cardiovasculares; a OncoFarmacogenética, que desenvolverá uma Terapia
Farmacológica Individualizada para permitir a individualização do tratamento
medicamentoso na tentativa de melhorar a eficácia e diminuir toxicidades; e
a Farmacogenética do HIV, que desenvolverá um Tratamento antirretroviral
individualizado que poderá diminuir os danos dos medicamentos aos pacientes e
propiciar uma melhor adesão ao tratamento.
A preocupação em ofertar novos serviços e ampliar a abrangência do cuidado com
os Clientes através do mote “faz bem cuidar de alguém”, repetido ao longo deste
relatório, é um hábito que não se restringe apenas ao público externo. Ao longo dos
anos, tem sido uma marca do relacionamento do LEME com os colaboradores que
compõem a sua força de trabalho. Estes são considerados a verdadeira força para
concretizar as intenções expostas em planejamentos estratégicos, metas e ações
gerenciais.
Em 2014, o LEME pretende continuar promovendo desenvolvimento e reconhecimento
profissional àqueles que dedicam esforços para alcançar os objetivos organizacionais.
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A garantia do engajamento do público interno será estimulada através do incremento
aos programas de gestão de pessoas e da manutenção da participação em pesquisas
de clima organizacional externas, nos âmbitos local e nacional, firmando-se entre as
empresas com melhores práticas e com melhor ambiente para se trabalhar.
Em resumo, estes desafios se transformarão em metas que darão o impulso para a
condução do negócio. Conquistar novos Clientes será o ponto de partida e a fidelização
destes, o segundo passo e um desafio constante. Para isso, serão intensificados os
investimentos internos na manutenção do padrão de excelência, do nível de satisfação
dos clientes, e do conceito de benchmark para outras empresas do segmento.
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