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RESUMO 

 

O presente estudo tem como proposta demonstrar a importância de um Sistema de 
Gestão Ambiental em uma empresa do setor automotivo para a busca de novas 
tecnologias, bem como para a conscientização dos colaboradores. A expansão da 
consciência de uma atividade produtiva ambientalmente correta, direcionada para 
atender aos requisitos da norma ISO 14001 é, atualmente, indispensável, 
principalmente pela limitação dos recursos naturais e da mudança no cenário mundial 
pelo fenômeno da globalização. Atualmente, respeitar e preservar o meio ambiente 
são muito mais que políticas ecologicamente corretas. São, sim, estratégias de 
competitividade, lucratividade e até mesmo de sobrevivência para o setor empresarial. 
Verifica-se, portanto, a quebra de paradigmas que antes eram considerados 
essenciais ao desenvolvimento e hoje, são reprovados pela nova ordem 
mercadológica. Antagonicamente ao que se pensava, existem métodos e formas de 
conscientização dos colaboradores quanto à necessidade de preservação do meio 
ambiente, bem alternativas de monitoramento da atividade empresarial e dos impactos 
ambientais na busca de tecnologias limpas. A ISO 14001 propicia ao setor 
empresarial, incluindo-se o setor automotivo, um melhor gerenciamento sua atividade 
e o planejamento para tornar essa atividade ambientalmente sustentável. A 
compreensão da importância de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) através da 
ISO 14001 é o que faz a grande diferença quando da constatação dos resultados 
empresariais em uma empresa do ramo automotivo. Algumas dificuldades foram 
detectadas e precisam ser vencidas, mas pode-se concluir que sua implantação e 
manutenção podem trazer mudanças quanto à atividade empresarial, a imagem e a 
preservação dos recursos finitos em uma empresa. 

 

Palavras-chaves: Sistema de Gestão Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 
Tecnologias limpas, ISO 14001, Meio Ambiente. 

 

  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate the importance of an Environmental Management 
System in an automotive company in the search for new technologies, as well as the 
awareness of employees. The expansion of awareness of environmentally friendly 
production activities, targeted to meet the requirements of ISO 14001 is now essential, 
especially because of the limited natural resources and change the world stage by the 
phenomenon of globalization. Currently, respect and preserve the environment that are 
much more environmentally friendly policies. They are, yes, strategies for 
competitiveness, profitability and even survival for the business sector. There is, 
therefore, the breaking of paradigms that were once considered essential to the 
development and today, are disapproved by the new order of marketing. Antagonistic 
to the beliefs, methods and forms of awareness of employees about the need to 
preserve the environment and alternative monitoring of business activity and 
environmental impacts in the search for clean technologies. ISO 14001 provides the 
business sector, including the automotive sector, better manage their activities and 
planning to make that environmentally sustainable activity. Understanding the 
importance of an Environmental Management System through the ISO 14001 is 
making a big difference when the realization of business results in an automotive 
company. Some difficulties were encountered and need to be overcome, but it can be 
concluded that implementation and maintenance can bring about change on the 
business activity, the image and the preservation of finite resources in an enterprise.  
 
Keywords: Environmental Management, Sustainable Development, Clean 
technologies, ISO 14001, Environment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 De uma análise histórica, extrai-se que a rápida degradação ambiental 

iniciou-se com a Revolução Industrial, acentuando-se com a globalização no 

século XX. Tal situação levou aos questionamentos acerca da limitação dos 

recursos ambientais e a necessidade de se implantar políticas de prevenção.  

 Essa quebra de paradigma impactou o setor empresarial, antes 

despreocupado com questões ambientais, o forçando a repensar sobre as 

estratégias e investimentos em tecnologias ambientalmente sustentáveis. Hoje, 

sabe-se que o desenvolvimento, o progresso e a preservação ambiental podem 

coexistir. Sustentar uma atividade empresarial que apresente risco ao meio 

ambiente é coisa do passado.  

 Políticas e sistemas de gestão ambiental ganham espaço no meio 

empresarial que foi envolvido pela consciência ecológica em diferentes 

camadas e setores da sociedade mundial. Naturalmente, não se pode afirmar 

que todos os setores empresariais já se encontram conscientizados da 

importância da gestão responsável dos recursos naturais, mas segundo 

Ungaretti (1998) existem indicativos de que tem crescido o nível de 

preocupação com as questões ambientais no setor empresarial brasileiro, 

porém a incorporação da variável ambiental por parte de alguns ainda é 

limitada. Segundo este mesmo autor, as contradições geradas pelos inúmeros 

desníveis da sociedade brasileira, bem como a imposta inserção no processo 

de globalização, fazem da variável ambiental um fator determinante em alguns 

setores, mas em outros não. Isto significa que alguns setores empresariais têm 

motivos mais determinantes para realizarem investimentos em gestão 

ambiental. Empresas no Brasil e ligadas ao mercado internacional, por 

exemplo, têm como demanda competitiva ou até mesmo de sobrevivência a 

adoção de algum tipo de Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Ungaretti (1998) 

asseverou, que os setores empresariais com melhor desempenho ambiental 

são aqueles submetidos, por razões de mercado, às exigências do processo de 

internacionalização da economia.  

 



 A consciência empresarial ambiental também impacta na imagem das 

empresas, fazendo-se indispensável para a manutenção e ampliação dos seus 

mercados.  

 Implantar um Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001 é 

fundamental e implica em melhoria contínua na atividade econômica das 

empresas. Primeiro, porque a norma é dotada de requisitos objetivos que 

permitem identificar de forma inequívoca as atividades que geram aspectos e 

impactos ambientais dos mais singelos aos mais graves. Como consequência, 

o empresariado é induzido a buscar tecnologias limpas que possam adequar a 

produção ao meio ambiente. 

  Além disso, a ISO otimiza a comunicação interna e treinamento dos 

colaboradores sobre questões ambientais, procedimento que reflete mudança 

de postura na empresa e fora dela.  

 A Norma ISO (International Organization for Standardization) 14001 é, 

portanto, o instrumento viabilizador da eficácia dos procedimentos ambientais 

para uma atividade mais limpa e atual.  

 A nova ordem é promover o desenvolvimento sustentável. As empresas 

que não se adequarem podem estar fadadas a ficarem para trás.  

 



1.1 PROBLEMA 

  

Questões relacionadas ao meio ambiente ainda incomodam o universo 

empresarial, em especial o ramo industrial. Alguns empresários mantêm a 

velha visão de que proteger o meio ambiente acarreta custos inviáveis. Nota-

se, todavia, que as exigências legais, as multas extremamente onerosas por 

danos ao meio ambiente, clientes e fornecedores exigentes quanto aos efeitos 

ambientais relatados na manufatura do produto, têm feito do fator ambiental um 

objeto estratégico para o ramo empresarial atualizado.  

 Prezar pela boa imagem da organização tendo como um dos grandes 

contribuintes o sistema de gestão ambiental deve fazer parte do dia a dia 

coorporativo.  

 A exigência por qualidade passa a ser realmente "total", ou seja, 

qualidade do produto, do processo produtivo, distribuição, venda, disposição 

final, qualidade de vida de quem trabalha na empresa e de todos os que são 

afetados por suas atividades e qualidade do meio ambiente, enfim, qualidade 

total.  

 Feigenbaun (1994) apresenta alguns argumentos que cresceram dentro 

da revolução do TQM - Total Quality Management no século XX. Estes 

mesmos argumentos foram publicados inicialmente em 1956, na Harvard 

Business Review, onde se notou três tendências:  

1. Clientes: estão mais exigentes quanto à qualidade. Esta tendência 

está em ascensão pela intensa competição do mercado.  

2. Clientes exigentes levam a adoção de práticas e técnicas modernas e 

eficazes. 

3. Todavia, investimentos para obtenção de qualidade ainda são muito 

altos para muitas empresas, que ainda correm o risco de serem fadadas 

a ficarem para trás. 

 Associados aos oportunos apontamentos de Feigenbaun (1994), de 

acordo com Hanna et al. (1995), existe um fenômeno paralelo específico às 

práticas ecológicas do setor manufatureiro:  

1. É aparente que as pressões para melhorar a eficiência ecológica das 

operações manufatureiras estão crescendo com o aumento da 

população e a relativa melhoria dos padrões de vida. Clientes - industrial 



e consumidores - têm aumentado suas exigências ambientais muito 

significativamente nos últimos anos. Esta tendência está sujeita a ser 

amplificada pelas intensas pressões públicas as quais parecem 

inevitáveis.  

2. O número de consumidores que demandam produtos e serviços os 

quais são "ambientalmente corretos" está em claro crescimento. Assim 

como as organizações "vigilantes", como as ONG’s, que, entre outros, 

observam requerimentos legais para descobrir o impacto ambiental das 

atividades manufatureiras. Como resultado deste aumento da demanda 

por maior qualidade ambiental, a reação técnica e na planta das 

indústrias por práticas ambientais centradas primariamente em 

obediência a regulamentos e legislações estão agora, ou em breve 

estarão, fora de moda.  

3. Existe uma grande possibilidade de estabelecimento de exigências 

legais ambientais mais rigorosas nas quais manufatureiros operam e, 

portanto, um aumento nos custos de se fazer negócios. 

 

 Em conjunto, o crescimento econômico e a deterioração ambiental, 

fizeram com que aumentassem tendências em direção à transparência dos 

processos industriais. Já o crescimento dos custos, por desobediência às leis 

ambientais implica uma necessidade de reduzir os danos ao meio ambiente e, 

simultaneamente, manter ou aumentar os níveis de produtividade em um 

mercado competitivo global. Assim, a menos que se consiga conciliar 

crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais, não se terá, 

no futuro, nem saúde ambiental nem saúde econômica.  

 Com o intuito de alterar o paradigma do crescimento econômico ilimitado 

e para atender às pressões por uma maior qualidade ambiental, a série ISO 

14000 veio para propor um SGA indutor do desenvolvimento de uma produção 

ecologicamente correta, com a construção de uma cultura baseada em valores 

ambientais e, além disso, de que tudo isso seja adaptado à realidade de cada 

organização.  

 Todavia, novos paradigmas implicam em mudanças no modo de agir e 

pensar das organizações, uma mudança comportamental, um processo de 

transformação organizacional. Somente com esses procedimentos pode-se 



alcançar uma efetiva incorporação desta preocupação ambiental como filosofia 

de trabalho e a transformação em um processo sistemático integrado ao 

cotidiano das empresas.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os impactos, em uma empresa do setor automotivo, do SGA 

segundo as normas da ISO 14001 quanto a percepção dos colaboradores e a 

busca por tecnologias limpas.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

  

 Identificar as dificuldades da empresa quanto ao desenvolvimento do 

SGA; 

 Avaliar a percepção dos colaboradores em relação a ISO 14001; 

 Analisar a atividade produtiva da empresa; 

 Identificar atividades que geram aspectos e impactos ambientais 

relevantes; 

 Avaliar se as tecnologias aplicadas ao processo produtivo principal 

desenvolvido pela empresa são adequadas à preservação do meio 

ambiente.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

 A Terra é farta de recursos, porém finitos. Aperfeiçoar a utilização 

desses recursos, sob pena de extingui-los, é questão de sobrevivência.  

 O desenvolvimento, por sua vez, atinge seu auge. O consumo está 

crescente e a geração de resíduos cada dia aumenta. 

 O setor empresarial fomenta novos negócios a cada dia e em 

velocidades cada vez maiores. 



 O crescimento da população e do consumo, bem como o alto número de 

indústrias, cada qual com sua atividade produtiva, passível de gerar um 

impacto ambiental, estão em ascensão.   

 Historicamente, extrai-se que a humanidade sempre usou os recursos 

naturais do planeta com pouca preocupação, além de produzirem resíduos, 

passando o meio ambiente despercebido por muito tempo.  

 Com a fartura dos recursos, a natureza sofria desgaste sem poder 

reclamar. Com a Revolução Industrial, no século XIX, os níveis de destruição 

ambiental cresceram ainda mais, em conjunto com a população mundial.  

 Segundo Beaud, et. al. (1993) até o século XIX, a maior parte das 

calamidades que afligiam os homens tinham origem natural. A Revolução 

Industrial agravou a situação, na medida em que as ameaças passaram a 

surgir no interior das próprias sociedades. 

 A retirada de materiais de um ambiente não é a única causa de sua 

degradação. Se nele forem introduzidas substâncias em excesso, mesmo que 

não sejam estranhas, mas que acarretem uma sobrecarga nos ciclos, o 

resultado será a poluição. Um ambiente torna-se poluído quando sofre 

mudanças suficientemente grandes, para prejudicar os seres que ali vivem em 

equilíbrio.  

 Os seres vivos eliminam resíduos das mais diversas formas. Em 

condições e quantidades naturais, esse material seria reciclado e utilizado 

pelos demais componentes do ambiente. Porém, devido às atividades 

industriais, o homem introduz no meio ambiente uma grande quantidade de 

substâncias estranhas que o sobrecarregam e prejudicam o ciclo de 

recomposição dos mesmos.  

 Neste sentido, Beaud et. al. (1993) conscientizam que ao esgotar e 

desperdiçar os recursos sem qualquer critério e contaminar e desestabilizar o 

ambiente, os serem humanos causam prejuízos aos seres vivos, colocam-se 

eles próprios em perigo e criam fatores de risco e de morte, que afetarão todos 

por muito tempo. Afirma ainda, que o conhecimento das causas e 

consequências da degradação ambiental, bem como processos que ocorrem 

na natureza, podem contribuir para que os indivíduos mudem o comportamento 

e a forma de atuar junto ao meio ambiente em busca de um desenvolvimento 

sustentável. 



 Novas exigências mercadológicas incluem a preservação do meio 

ambiente e impõem a quebra de alguns paradigmas como forma de 

competitividade. 

 As empresas devem conscientizar todas as pessoas que nelas 

trabalham, bem como induzir e demonstrar obediência à lei, iniciativa, 

comprometimento e melhoria contínua do seu processo produtivo em relação 

ao meio ambiente, tendo nestas atitudes uma grande vantagem: melhor 

aproveitamento de matérias-primas, água e energia. Precisam, ainda, estar 

sempre em busca de tecnologias limpas. 

 O setor automotivo no Brasil, por exemplo, vem sofrendo fortes 

mudanças em função das transformações do cenário econômico, tanto 

nacional como internacional. A globalização acrescentou a necessidade de 

reestruturação desse setor, exigindo o cumprimento de regras padronizadas 

em relação ao processo produtivo e de preservação ao meio ambiente. 

 Neste novo contexto, o que era econômico há dez ou mesmo cinco 

anos, pode não sê-lo mais, seja em termos de escala de produção, localização 

das atividades produtivas, meio ambiente, tecnologia e processos de gestão. 

 O atual momento do setor automotivo é para produções em larga escala, 

vez que o consumo é cada vez maior. Dias (2006) salienta que a sociedade 

atual é consumista e a busca por novos produtos é constante; aliado a isto, a 

tecnologia oferece a possibilidade de desenvolvimento de soluções cada vez 

mais rápidas, gerando a obsolescência meteórica destes mesmos produtos. O 

aumento da população e a veloz obsolescência dos produtos formam 

elementos fundamentais para um cenário muito preocupante para o meio 

ambiente. 

 Um dos maiores problemas das empresas no setor automotivo está 

relacionado aos impactos ambientais decorrentes da atividade produtiva, em 

especial a geração de resíduos, muitas vezes desconsiderado pelos 

administradores. Independentemente do tipo de classificação que se considere, 

há resíduos de composição simples e outros que podem ser nocivos ou 

perigosos para o homem e outros seres vivos.  



 Pensar em um gerenciamento ambiental para um desenvolvimento cada 

vez mais sustentável é a tendência atual do mercado mundial. 

 Naime (2005) destaca o gerenciamento ambiental como sendo o 

conjunto de iniciativas sistematizadas para atingir excelência na gestão de 

procedimentos relacionados com as questões ambientais.  

 Assim, toda atividade produtiva deve se desenvolver conforme as 

políticas ambientais fixadas de acordo com cada ramo de atividade. 

 Rutthes et al. (2006) reforçam que as organizações que mais geram 

impactos ambientais são do ramo industrial, dada por sua característica de 

serem transformadoras de insumos produtivos em produtos finais.  

 A exigência de mercado para uma produção ambientalmente correta é 

cada vez maior. Clientes e consumidores estão cada vez mais exigentes com 

as empresas, e o setor automotivo exemplifica a necessidade de se adaptar a 

essas exigências, até porque desenvolve atividade com impactos ambientais 

consideráveis. 

 A Revista Meio Ambiente Industrial (maio/junho2006) trouxe Informações 

sobre empresas certificadas no Brasil, demonstrando que o setor automotivo é 

o setor predominante na obtenção de certificação ambiental, conforme TABELA 

1, que informa o percentual de certificações nos mais variados ramos de 

atividade. 

  



TABELA 1 – PERCENTUAL DE CERTIFICAÇÃO ISO 14001 POR SETOR EMPRESARIAL 
Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial (maio/junho2006) 

 
PERCENTUAL (%) DESCRIÇÃO (SETOR) 

14 AUTOMOTIVO 

9 PETROQUÍMICO 

8 QUÍMICO 

8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

6 METALURGIA 

5 TRANSPORTES/HOTELARIA/TURISMO/LOGÍSTICA/NAVEGAÇÃO 

5 AGROFLORESTAL 

5 ELÉTRICA/ELETRÔNICO/ELETROELETRÔNICO 

4 HIDRELÉTRICA/SERVIÇOS PÚBLICOS/SANEAMENTO 

4 PLÁSTICOS/BORRACHA 

3 TECNOLOGIA/COMPUTAÇÃO/TELECOMUNICAÇÕES 

3 ALIMENTÍCIO/BEBIDAS 

3 FARMACÊUTICO/HOSPITALAR 

3 SIDERURGIA 

2 CONSTRUÇÃO CIVIL/MATERIAL DE CONSTRUÇÕES 

2 MINERAÇÃO 

2 TÊXTIL/CALÇADOS 

1 COSMÉTICOS/HIGIENE E LIMPEZA 

1 FÁBRICA DE VIDROS 

14 OUTROS 

 

 Importante salientar que o Brasil teve o mérito de ser o primeiro país da 

América Latina a alcançar expressividade na adoção da certificação conforme 

os padrões da ISO 14001, representando que a certificação ambiental foi 

encarada muito mais como uma oportunidade de melhoria do que, 

simplesmente, como uma barreira que estava sendo imposta com o intuito de 

dificultar práticas comerciais, conforme destacaram Altino et. al. (2006). 

 Fryxell et al. (2001) afirmam que as razões em virtude das quais as 

empresas deveriam buscar a certificação são: melhorias nas conformidades 

regulatórias, melhoria no desempenho ambiental, atendimento das 

expectativas dos clientes, redução de custos, melhor atendimento às partes 

interessadas externas e a melhoria na reputação corporativa. 

 Zeng et al. (2005), da mesma forma, enumeram algumas motivações 

para obter a certificação ISO 14001, tais como: a entrada no mercado 

internacional, a padronização de procedimentos de gestão ambiental para 



operações internas, a economia de recursos e redução de desperdícios para o 

gerenciamento corporativo, a melhoria na imagem corporativa para efeitos de 

mercado e o aumento na consciência ambiental de fornecedores, mencionando 

alguns benefícios: 

 - Benefícios para operações internas, através do aumento da eficiência, 

responsabilidades bem-definidas, aumento da consciência ambiental: 

padronização de um sistema de gestão ambiental; 

 - Benefícios para a gestão corporativa, através de menor número de 

reclamações, melhoria nos resultados, economia de recursos e redução 

de desperdícios e aumento do reconhecimento social; 

 - Benefícios de mercado, por meio do aumento da fatia de mercado, 

confiança dos consumidores e melhoria na imagem corporativa; 

 - Benefícios nas relações com fornecedores (terceirizados), através de 

melhores relações, controle e aumento da consciência ambiental e da 

promoção da certificação ISO 14001; e 

 - Benefícios para a produção mais limpa, em que oitenta e um por cento 

das organizações pesquisadas afirmaram que a certificação ISO 14001 

promoveu “óbvia melhoria”, ao passo que apenas dezessete por cento 

afirmaram que a certificação “não fez diferença” com relação à produção 

mais limpa. 

 

 O presente trabalho, portanto, se justifica pela necessidade de identificar 

o modo pelo qual uma empresa de grande porte do setor automotivo 

desenvolve sua atividade produtiva conforme as normas da ISO 14001, bem 

como os impactos decorrentes e quais alternativas apresenta para otimizar a 

produção, a consciência ambiental nos seus colaboradores, quais os desafios, 

as tecnologias aplicadas, bem como os resultados obtidos com a introdução de 

um SGA conforme a certificação ISO 14001.  



2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 MEIO AMBIENTE  

 

         A sociedade humana não se estrutura sem água potável, ar puro e solo 

fértil. Verdadeiramente o homem necessita destes recursos para sua 

sobrevivência.  

         Sabe-se, entretanto, que não existe um desenvolvimento econômico e 

social sem um ambiente preservado. Segundo Penteado (1994) a questão não 

é se vamos conciliar o crescimento econômico com o meio ambiente e sim 

como evitar que a economia seja solapada pelo descuido com a natureza.  

         Diante desta observância nota-se, infelizmente, a persistência de um 

grande problema: a existência de uma sociedade dispersiva, que não possui 

consciência de que seu ambiente externo é uma extensão do seu território e 

que provoca, de forma irracional, a destruição de seu planeta.  

         Por outro lado, a ideia para a qual se vem dando o nome de “meio 

ambiente” não configura um conceito que possa ou interesse ser estabelecido 

de modo rígido e definitivo. É mais relevante estabelecê-lo como uma 

representação social, isto é, uma visão que evolui no tempo e depende do 

grupo social em que é utilizada. São estas representações, bem como as suas 

modificações ao longo do tempo, que importam: é nelas que se busca intervir 

quando se trata do tema “meio ambiente”.  

          De fato, quando se trata de decidir e agir com relação à qualidade de 

vida das pessoas é fundamental trabalhar a partir da visão que cada grupo 

social tem do significado do termo “meio ambiente” e, principalmente, de como 

cada grupo percebe o seu ambiente e os ambientes mais abrangentes em que 

está inserido.           Várias bibliografias foram encontradas sobre o tema, 

destacando-se as definições abaixo.  

            Dias (2000) prescreve que o meio ambiente, ou simplesmente 

ambiente, não é formado apenas pela flora fauna, água, solo e ar, como era 

tradicionalmente definido. Hoje, as atividades dos seres humanos sobre a Terra 

produzem tantas influências, que a sua cultura faz parte de definição de meio 

ambiente. Muitos danos ambientais são causados por decisões políticas e 

econômicas erradas. Assim, para serem compreendidas, as questões 



ambientais não podem ficar restritas à ecologia. Faz-se necessário considerar 

os aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais, ecológicos, culturais e outros 

para que se obtenha uma visão global do problema e das suas alternativas de 

soluções. O meio ambiente, então, é formado por fatores abióticos, fatores 

bióticos e cultura humana, o que por sua vez, está em constante interação 

evolucionária.  

           Na concepção de Coimbra (1985) meio ambiente é o conjunto dos 

elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o 

homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais 

e das suas características essenciais, dentro dos padrões de qualidade 

definidos. 

 Dos conceitos, extrai-se que o meio ambiente não faz parte do todo, ele 

é o próprio todo. O meio ambiente é o próprio mecanismo de vida no planeta e 

sem ele não se pode garantir a sobrevivência dos seres vivos. 

  

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TECNOLOGIAS LIMPAS 
 

 

 

 Capra (1982) esclarece que os fabricantes gastam verbas enormes em 

publicidade a fim de que seja mantido um padrão de consumo competitivo. 

Assim, muitos dos artigos consumidos são desnecessários, supérfluos e, com 

frequência, manifestamente nocivos. O preço que pagamos por esse excessivo 

hábito cultural é a contínua degradação da real qualidade de vida, do ar que 

respiramos, do alimento que comemos, do meio ambiente onde vivemos e das 

relações sociais que constituem a tessitura de nossas vidas. Esses custos de 

consumo perdulário já foram registrados há muitas décadas e continuam 

aumentando.  

 O setor industrial é, em grande parte, o responsável pelo 

desenvolvimento tecnológico mundial, com o objetivo de atender o mercado 

consumidor. Também é um importante consumidor de recursos naturais e o 

principal causador das emissões de cargas contaminantes para o meio 

ambiente.  



 Na tentativa de restringir o consumo ilimitado dos recursos naturais a fim 

de evitar um mal maior que é a degradação do planeta com a destruição do 

meio ambiente, desenvolveu-se um conceito teórico de desenvolvimento viável, 

ou seja, o desenvolvimento através de tecnologias limpas a garantir 

sustentabilidade. 

 Para Donaire (1999) a poluição é apontada como um dos aspectos de 

maior impacto à degradação do meio ambiente e está associada a fatores 

como a evolução dos meios produtivos a partir da industrialização da economia 

em larga escala e, muitas vezes, sem critérios adequados, e ao crescimento 

populacional em grandes centros urbanos, opinião esta compartilhada por 

Medeiros et al. (2007). Assim, cresce o interesse por uma consciência 

ambiental no contexto da indústria devido ao aumento nos níveis de poluição e 

pelos seus efeitos, bem como pelo desenvolvimento de leis preventivas e pelo 

crescimento da demanda por produtos “verdes” e processos “limpos” ou 

ecologicamente corretos, segundo Oliveira (2007). Como alternativa surge a 

possibilidade das empresas adotarem tecnologias limpas, justificáveis à medida 

que podem levar a um aumento de produtividade, resultante da redução de 

custos, e à racionalização dos desperdícios no âmbito dos processos 

produtivos, conforme ensina Getzner (2002). 

 No intuito de atender a demanda resultante da certificação ISO 14001, 

as empresas, em especial do setor automotivo foram obrigadas a mudar seus 

paradigmas e investir em tecnologias e novas concepções para atender os 

requisitos da norma. 

 De acordo com Tolba (1992), nas últimas décadas, a investigação 

científica tem contribuído para a compreensão dos processos que controlam e 

afetam os sistemas ambientais, tais como introdução das técnicas de avaliação 

e impacto ambiental, análise e controle de risco tecnológico e ambiental, 

avaliação tecnológica e auditorias ambientais; desenvolvimento de tecnologias 

de proteção do meio ambiente, equipamentos mais eficientes para controle de 

emissões; melhoria das tecnologias de tratamento de águas residuais 

municipais e industriais, manejo de resíduos sólidos, 

aproveitamento/reciclagem de resíduos; desenvolvimento de tecnologias 

limpas e desenvolvimento de produtos alternativos, menos poluentes. 



 Assim tecnologias ambientalmente saudáveis apresentam destaque na 

indústria moderna, sendo conceituada no Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente- PNUMA (Agenda 21):  

 As tecnologias ambientalmente saudáveis protegem o meio ambiente, 

são menos poluentes usam todos os recursos de forma mais 

sustentável, reciclam mais seus resíduos e produtos e tratam os dejetos 

residuais de uma maneira mais aceitável do que as tecnologias que 

vierem a substituir.  

 As tecnologias ambientalmente saudáveis, no contexto da poluição, são 

"tecnologias de processos e produtos" que geram pouco ou nenhum 

resíduo, para a prevenção da poluição. Também compreendem 

tecnologias de "etapa final" para o tratamento da poluição depois que 

esta foi produzida.  

 As tecnologias ambientalmente saudáveis não são tecnologias isoladas, 

mas sistemas totais que incluem conhecimentos técnico-científicos, 

procedimentos, bens e serviços e equipamentos, assim como os 

procedimentos de organização e manejo. Isso significa que ao analisar a 

transferência de tecnologias, devem-se também abordar os aspectos da 

escolha de tecnologia relativos ao desenvolvimento dos recursos 

humanos e ao aumento do fortalecimento institucional e técnica local. As 

tecnologias ambientalmente saudáveis devem ser compatíveis com as 

prioridades sócio-econômicas, culturais e ambientais nacionalmente 

determinadas.  

 As tecnologias limpas ou ambientalmente saudáveis são instrumentos 

que permitirão a manutenção da atividade industrial para o futuro, sem 

vetar o crescimento e desenvolvimento. 

 As discussões sobre desenvolvimento sustentável não são recentes, 

pois iniciaram no final dos anos 80, com a publicação do relatório intitulado 

por Nosso Futuro Comum (Our Common Future) pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD).  



 Esse foi um marco importante para traçar as diretrizes de uma nova 

realidade que estava surgindo, que era a necessidade de preservação do 

meio ambiente em contrapartida a impossibilidade de paralisar a atividade 

produtiva industrial no mundo todo. 

 Ainda assim, conforme lembram Bezerra et al. (2000), o relatório 

apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo “aquele 

desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer 

as possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias.  

 Entretanto, mais que um conceito, transmite-se o desejo de mudança de 

paradigma para um estilo de desenvolvimento que não se mostra excludente 

social  e danoso ao meio ambiente. Na FIGURA 01 pode-se analisar o 

desenvolvimento sustentável nas dimensões definidas por Sachs (2000), tais 

como:  

a) Sustentabilidade Ecológica: refere-se às atividades produtivas do 

processo de crescimento;  

b) Sustentabilidade Ambiental: tem como objetivo a manutenção dos 

ecossistemas;  

c) Sustentabilidade Social: visa à melhoria da qualidade de vida da 

população;  

d) Sustentabilidade Política: trata da construção da cidadania, 

interagindo os indivíduos com o processo de desenvolvimento;  

e) Sustentabilidade Econômica: gestão dos recursos de maneira 

eficiente;  

f) Sustentabilidade Demográfica: mostra o limite de capacidade de 

determinado território e sua base de recursos; e  

g) Sustentabilidade Cultural: refere-se à manutenção da diversidade de 

culturas, valores e práticas do planeta, país ou região.  

 

 



 

FIGURA 01 – AS VÁRIAS DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Fonte: Sachs apud Campos (2001) adaptada pelo autor 

 

 Há décadas o desenvolvimento sustentável vem sendo objeto de 

estudos, de forma a pregar que é possível obter desenvolvimento econômico, 

sem danificar o meio ambiente. Conforme Flores (1995), desenvolvimento 

sustentável tem por fim o desenvolvimento econômico lado a lado com a 

conservação dos recursos naturais, ecossistemas e com uma melhoria na 

qualidade de vida das pessoas. Para ocorrer o desenvolvimento sustentável é 

preciso que haja um controle no consumo e na renovação do bem natural, seja 

ele qual for.  

 Não obstante as teorias desenvolvidas, a realidade é mais complicada. 

Inclusive, cogita-se que os recursos existentes já não sejam suficientes para 

atender às necessidades dos seres humanos. 

 De qualquer forma, mesmo diante de um quadro extremamente 

comprometedor, deve-se tentar minimizar os eventos danosos, estimulando 

uma conscientização que possa trazer para o planeta o que podemos chamar 

de desenvolvimento sustentável e utilização sempre que possível de 

tecnologias limpas. 

 Hoje, mais do que antes, a sustentabilidade do planeta depende da 

confluência das ações de todos os países, de todos os povos. As grandes 

desigualdades entre ricos e pobres são prejudiciais a todos. Todas as nações 

só têm a ganhar com a sustentabilidade mundial e todas estão ameaçadas, 

caso não se consiga essa sustentabilidade.  

 

SUSTENTABILIDADE 

ECOLÓGICA 

CULTURAL ESPACIAL 

ECONÔMICA SOCIAL 



 É fundamental que a sociedade imponha regras ao crescimento, à 

exploração e à distribuição dos recursos de modo a garantir as condições da 

vida no planeta.  

 Com a finalidade de atingir a sustentabilidade, há que se colocar em 

prática as ações verdadeiramente sustentáveis, como a adoção tecnologias 

limpas, educação ambiental, adequação à legislação e implantação de 

sistemas de gestão ambiental. 

 

2.3 GESTÃO AMBIENTAL: UMA NOVA PREOCUPAÇÃO 

 

 Em decorrência da ação humana predatória e degradante ao meio 

ambiente, começaram, na segunda metade do século XX, discussões sobre 

gestão ambiental, com orientações para uma mudança de conduta humana 

inadiável. 

 O setor empresarial já responde as propostas de gerenciar 

ambientalmente a sua produção, vez que se esclareceu a sua importância para 

o futuro do planeta. 

 Entretanto, empresas de médio e grande porte são, ainda, as que mais 

adotam os critérios para proporcionar a gestão ambiental em sua atividade. 

Empresas menores ainda apresentam resistência à adoção de medidas 

preventivas em relação ao meio ambiente, situação atribuída à falta de 

informação, alto custo e ausência de exigências de seus nichos de mercado. 

 Segundo D’Avignon (2003) a gestão ambiental é a parte da função 

gerencial que trata, determina e implementa a política de meio ambiente 

estabelecida para a empresa. 

 Pode-se ir mais longe, resgatando definições de meio ambiente acerca 

do conceito de gestão ambiental, o qual seria a tentativa de avaliar valores e 

limites das perturbações e alterações que, uma vez excedidos, resultam em 

recuperação demorada do meio ambiente; e de manter os ecossistemas em 

condições de absorver transformações ou impactos de modo a maximizar a 

recuperação dos recursos do ecossistema natural para o homem, assegurando 

sua produtividade prolongada. 

 Indiscutível, porém, que a implantação de um sistema de gerenciamento 

ambiental não se faz através de imediatismos. Além disso, para algumas 



empresas a gestão ambiental pode não significar cuidado verdadeiro com o 

meio ambiente. 

 Callenbach et al. (1993) afirmam existir uma distinção entre 

administração ambiental e administração ecológica (ou gerenciamento 

ecológico), conforme TABELA 02. 

  A primeira significa abordagem defensiva e reativa, exemplificada pelos 

esforços ambientais reativos e pela auditoria de cumprimento; e o segundo 

termo tem como objetivo minimizar o impacto ambiental e social das empresas, 

e tornar todas as suas operações tão ecologicamente corretas quanto 

possíveis. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 02 – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL E ECOLÓGICA.  
Fonte: Callenbach et. al. (1993). 
 

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO  ECOLÓGICA 

O ambientalismo superficial aceita o 

paradigma mecanicista dominante. 

A ecologia profunda envolve a mudança para 

uma visão do mundo holística e sistêmica. 

A percepção do mundo como uma máquina cede lugar à percepção do mundo como um 

sistema vivo. Como sistema vivo, a empresa não pode ser rigidamente controlada por meio de 

intervenção direta, porém pode ser influenciada pela transmissão de orientações e emissão de 

impulsos. 

O ambientalismo superficial é antropocêntrico: 

encara os humanos como a fonte de todo 

valor e atribui apenas valor de uso à natureza. 

A ecologia profunda reconhece o valor 

intrínseco de todos os seres vivos e encara os 

humanos simplesmente como um determinado 

fio da teia da vida. 

A administração ambiental está associada à ideia de resolver os problemas ambientais em 

benefício da empresa. Ela carece de uma dimensão ética, e suas principais motivações são a 

observância das leis e a melhoria da imagem da empresa. O gerenciamento ecológico, ao 

contrário, é motivado por uma ética ecológica e por uma preocupação com o bem estar das 

futuras gerações. Seu ponto de partida é uma mudança de valores na cultura empresarial. 



O ambientalismo superficial tende a aceitar, 

por omissão, a ideologia do crescimento 

econômico, ou a endossá-la abertamente. 

A ecologia profunda substitui a ideologia do 

crescimento econômico pela ideia da 

sustentabilidade ecológica. 

O ambientalismo superficial se manifesta na "lavagem verde", uma prática pela qual as 

empresas fazem mudanças ambientais cosméticas com objetivos cínicos no que tange a 

relações públicas. Gasta-se com publicidade, marketing e promoção de uma imagem "verde", 

mas não em "enverdecer" os processos de produção, as instalações e as condições de 

trabalho de seus funcionários. 

  

 Andrade, et. al. (2002) mencionam que a Gestão Ambiental inclui uma 

série de atividades que devem ser administradas, tais como: formular 

estratégias de administração do meio ambiente, assegurar que a empresa 

esteja em conformidade com as leis ambientais, implantar programas de 

prevenção à poluição, gerir instrumentos de correção de danos ao meio 

ambiente, adequar os produtos às especificações ecológicas, além de 

monitorar o programa ambiental da empresa. 

 Desta forma, torna-se importante descrever os seguintes princípios da 

gestão ambiental segundo Andrade et. al. (2002):  

 Processo de Aperfeiçoamento: este processo objetiva aperfeiçoar 

continuamente as políticas, os programas e o desempenho 

ambiental das empresas, levando em conta o desenvolvimento 

técnico, o conhecimento científico, os requisitos dos consumidores e 

as expectativas da comunidade, tendo como ponto de partida a 

regulamentação em vigor; e aplicar os mesmos critérios ambientais 

no plano internacional; 

 Formação de Pessoal: a formação de pessoal tem por finalidade 

formar, treinar e motivar recursos humanos para desempenhar suas 

atividades de maneira responsável diante do ambiente; 

 Avaliação Prévia: esta avaliação analisa os impactos ambientais 

antes de iniciar nova atividade ou projeto e antes de desativar uma 

instalação ou abandonar um local; 

 Produtos e Serviços: este tópico estabelece procedimentos para 

desenvolver e fornecer produtos ou serviços que não produzam 

impacto sobre o ambiente e que sejam seguros em sua utilização 



prevista, que apresentem o melhor rendimento em termos de 

consumo de energia e recursos naturais, que possam ser reciclados, 

reutilizados ou cuja disposição (deposição) final não seja perigosa; 

 Conselhos de Consumidores: tais instituições visam aconselhar e, 

em casos relevantes, propiciar a necessária formação aos 

consumidores, aos distribuidores e ao público quanto aos aspectos 

de segurança a considerar na utilização, no transporte, na 

armazenagem e na disposição (eliminação) dos produtos fornecidos; 

e aplicar considerações análogas à prestação de serviços; 

 Instalações e Atividades: este tópico determina procedimentos para 

desenvolver, projetar e operar instalações tendo em vista a eficiência 

no consumo de energia e materiais, a utilização sustentável dos 

recursos renováveis, a minimização dos impactos ambientais 

adversos e da produção de rejeitos (resíduos), assim como o 

tratamento ou disposição (deposição) final desses resíduos de forma 

segura e responsável; 

 Investigações (Pesquisas): este processo visa realizar ou patrocinar 

investigações (pesquisas) sobre os impactos ambientais das 

matérias-primas, dos produtos, dos processos, das emissões e dos 

resíduos associados às atividades da empresa e sobre os meios de 

minimizar tais impactos adversos; 

 Medidas Preventivas: as medidas preventivas procuram adequar a 

fabricação, a comercialização, a utilização de produtos ou serviços 

ou a condução de atividades em harmonia com os conhecimentos 

científicos e técnicos, a fim de evitar a degradação grave ou 

irreversível do ambiente; 

 Empreiteiros e Fornecedores: este tópico determina a forma para 

promover a adoção desses princípios pelos empreiteiros contratados 

pela empresa, encorajando e, em casos apropriados, exigindo a 

melhoria de seus procedimentos de modo compatível com aqueles 

em vigor na empresa; e encorajar a mais ampla adoção desses 

princípios pelos fornecedores; 



 Planos de Emergência: procuram fixar procedimentos para 

desenvolver e manter, nos casos em que haja risco significativo, 

planos de ação para situações de emergência, em coordenação com 

os serviços especializados, as principais autoridades e a 

comunidade local, tendo em conta os possíveis impactos 

significativos; 

 Transferência de Tecnologia: estabelece formas para contribuir para 

a transferência de tecnologia e métodos de gestão que respeitem o 

ambiente, tanto nos setores industriais como nos de administração 

pública; 

 Contribuição para o Esforço Comum: estabelece procedimentos para 

o desenvolvimento de políticas públicas, de programas empresariais, 

governamentais e inter-governamentais, assim como de iniciativas 

educacionais que valorizem a consciência e a proteção ambiental; 

 Abertura ao Diálogo: define a forma de promover a abertura ao 

diálogo com o pessoal da empresa e com o público, em antecipação 

e em resposta às respectivas preocupações quanto ao risco e aos 

impactos potenciais das atividades, de produtos de rejeitos 

(resíduos) e serviços, incluindo aqueles de significado relevante ou 

global; 

 Cumprimento de Regulamentos e Informações: procura-se definir 

procedimentos para aferir o desempenho das ações sobre o 

ambiente, proceder regularmente a auditorias ambientais e avaliar o 

cumprimento das exigências internas da empresa, dos requisitos 

legais e desses princípios; e periodicamente fornecer as informações 

pertinentes ao conselho de administração, aos acionistas, ao 

pessoal, às autoridades e ao público. 

  

 De acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2004), a série ISO 14000, conceitua SGA como a parte do sistema de gestão 

global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 



desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 

ambiental.  

 Christie et. al. (1995) conceituam gestão ambiental como um apanhado 

de técnicas e disciplinas que dirigem as empresas na adoção de uma produção 

mais limpa e de ações de prevenção de perdas e de poluição. Para esses 

autores, o sistema de gestão ambiental deve envolver as seguintes áreas de 

atividades das empresas: elaboração de políticas (estratégia), auditoria de 

atividades, administração de mudanças, comunicação e aprendizagem dentro e 

fora da empresa.  

 Segundo Tachizawa (2002), a gestão ambiental torna-se um importante 

instrumento gerencial para capacitação e criação de condições de 

competitividade para as organizações, qualquer que seja o seu segmento 

econômico. 

 De acordo com Valle (1995), a gestão ambiental compõe-se de medidas 

e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir 

e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio 

ambiente. O ciclo de atuação deve englobar desde a fase de concepção do 

projeto até a eliminação efetiva dos resíduos gerados pelo empreendimento, 

assegurando a melhoria contínua nos processos.  

 E continua afirmando que a partir do momento em que se decide adotar 

uma nova política de gestão, a empresa deve estar preparada para fazer uma 

autocrítica, ou seja, rever suas normas e eliminar comportamentos tradicionais 

e obsoletos. O sistema de gestão ambiental adotado na empresa tem como 

objetivo o melhoramento contínuo das atividades, usando para isso técnicas 

que objetivem o melhor resultado em harmonia com o meio ambiente. O SGA 

constitui o primeiro passo obrigatório para a cerificação ambiental nas normas 

da série ISO 14000 incorporando a gestão ambiental na gestão pela qualidade 

total. 

 Além disso, Maimom (1996) explica que a implantação do sistema de 

gestão ambiental busca a melhoria contínua, ou seja, um ciclo dinâmico no 

qual se reavalia permanentemente o sistema de gestão procurando a melhor 

relação possível com o meio ambiente. Para que isso ocorra, a FIGURA 02 



ilustra que sua implantação pode se dar em cinco etapas sucessivas e 

contínuas:  

a) Estabelecer a política ambiental da empresa;  

b) Planejamento;  

c) Implementação e operação;  

d) Monitoramento e ações corretivas;  

e) Revisões no gerenciamento;  

 

 
  

FIGURA 02 - MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
Fonte: Adaptado da (NBR ISO 14001: 2004)  

 Dando continuidade ao raciocínio, imprescindível trazer as 

considerações de Moreira (2001) acerca da distinção entre gestão ambiental e 

sistema de gestão ambiental. A gestão ambiental geralmente possui um 

departamento de meio ambiente e limita-se ao atendimento dos requisitos 

legais (reativo), enquanto que o SGA proporciona o envolvimento da empresa 

como um todo, ou seja, a responsabilidade ambiental é disseminada em cada 

setor.  

 Assim, pode-se afirmar que o SGA constitui o primeiro passo para a 

conservação do meio ambiente e torna-se um importante instrumento gerencial 

para desenvolver e criar condições de competitividade para a organização, seja 

qual for o seu segmento.  



 Nesse contexto, segundo Winter (1987 apud Donaire, 1995), existem 

seis razões principais pelas quais gerentes deveriam aplicar o princípio da 

gestão ambiental:  

a) sem empresas orientadas para o ambiente, não poderá existir uma 

economia orientada para o mesmo, que é essencial para que a 

sociedade tenha uma vida com o mínimo de qualidade; 

b) sem empresas orientadas para o ambiente, não poderá existir 

consenso entre o público e a comunidade empresarial, e sem consenso 

entre ambos não poderá existir livre economia de mercado;  

c) sem gestão ambiental, as empresas perderão oportunidades de 

mercado em rápido crescimento e aumentarão os riscos de sua 

responsabilização por danos ambientais, traduzida por perdas de 

enormes somas de dinheiro, pondo, desta forma, em perigo o seu futuro 

e os postos de trabalho dela dependentes;  

d) sem a gestão ambiental, seus diretores executivos, os chefes de 

departamentos e outros membros de pessoal verão aumentada suas 

responsabilidades em face de danos ambientais, pondo, assim, em 

perigo seus empregos e suas carreiras profissionais;  

e) sem a gestão ambiental da empresa, serão potencialmente 

desaproveitadas muitas oportunidades de redução de custos;  

f) sem a gestão ambiental da empresa, os homens de negócios estarão 

em conflitos com sua própria consciência e, sem auto-estima, não 

poderá existir verdadeira identificação com o emprego ou a profissão.  

 

 Tibor (1996) ressalta que um sistema de gestão ambiental eficaz pode 

ajudar uma empresa a gerenciar, medir e melhorar os aspectos ambientais de 

suas operações. Além de poder levar a uma conformidade mais eficiente com 

os requisitos ambientais obrigatórios e voluntários, pode ajudar as empresas a 

efetivarem uma mudança cultural, à medida que práticas gerenciais ambientais 

forem sendo incorporadas nas operações gerais de negócios.  

No que se refere caracterizar os benefícios da gestão ambiental, Donaire 

(1999) enumera os seguintes argumentos para que uma empresa se engaje na 

causa ambiental e estão refletidos na TABELA 03: 



   Aceite primeiro o desafio ambiental antes que seus concorrentes o 

façam; 

   Seja responsável em relação ao meio ambiente e torne isso 

conhecido. Demonstre aos clientes, fornecedores, governo e 

comunidade que a empresa leva as questões ambientais a sério e 

que desenvolve práticas ambientais de forma eficiente; 

   Utilize formas de prevenir a poluição. Ser considerada uma empresa 

amigável ao ambiente, especialmente se ela supera as 

regulamentações exigidas, propicia vantagens de imagem em 

relação aos concorrentes, consumidores, comunidade e órgãos 

governamentais; 

   Ganhe o comprometimento do pessoal. Com o crescimento da 

preocupação ambiental, as pessoas não querem trabalhar em 

organizações consideradas como poluidoras do meio ambiente. Ter 

empregados interessados, dedicados e comprometidos depende 

também de uma imagem institucional positiva. 

 

 

 

 

 

TABELA 03 – OS BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELA GESTÃO AMBIENTAL 
Fonte: Donaire (1999)  

 
BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

— Economia de custos; 
— Economia devido à redução do consumo de água, energia e outros 
insumos; 
— Economia devido à reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e 
diminuição de efluentes; 
— Redução de multas e penalidades por poluição; 
— Incremento de receitas; 
— Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes” vendidos a preços 
mais altos; 
— Aumento da participação no mercado devido à inovação menos 
concorrência; 
— Linhas de novos produtos para novos mercados; 
— Aumento da demanda para produtos que contribuam para poluição. 

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS 



— Melhoria da imagem institucional; 
— Renovação do “portfólio” de produtos; 
— Aumento da produtividade; 
— Alto comprometimento do pessoal; 
— Melhoria nas relações de trabalho; 
— Melhoria e criatividade para novos desafios; 
— Melhoria das relações com os órgãos governamentais, comunidade e 
grupos ambientalistas; 
— Acesso assegurado ao mercado externo; 
— Melhor adequação aos padrões ambientais. 

 
 A importância dos princípios da gestão ambiental está em reconhecer 

que a questão ambiental está entre as principais prioridades da empresa e que 

é uma questão-chave para o desenvolvimento sustentável. Deve ainda 

estabelecer políticas, programas e práticas no desenvolvimento das operações 

que sejam adequadas ao meio ambiente. 

 Segundo Valle (1995), para assegurar a qualidade ambiental, se deve 

prever, já na fase de concepção de um produto e no desenvolvimento do 

respectivo processo produtivo, soluções para os resíduos que serão gerados. 

O desenvolvimento do produto e do processo, o gerenciamento dos resíduos 

resultantes e o gerenciamento da produção passam, assim, a serem tratados 

de forma integrada.  

 Fato é que para aplicar um gerenciamento ambiental ou ecológico, a 

empresa obrigatoriamente deverá modificar a sua cultura, rever valores, 

paradigmas e mudar comportamentos. Nota-se, contudo, que o gerenciamento 

ambiental seria mais recomendável, já que inclui não só a preocupação com o 

meio ambiente e seus recursos naturais finitos, mas também uma relação de 

respeito à sociedade. 

2.4 ISO 14000: ASPECTOS GERAIS  

 

2.4.1 ISO - International Organization for Standardization: o 

desenvolvimento da ISO 14000  

 

 Sediada na Suíça - Genebra, a ISO é uma organização internacional 

especializada, não governamental, cujos membros são entidades normativas 

provenientes de 111 países. A ISO foi fundada em 23 de fevereiro de 1946 

para desenvolver normas de fabricação, comércio e comunicações. A 

participação no desenvolvimento de normas ISO varia de país a país.  



 O Brasil participa da ISO através da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), que é uma sociedade privada, sem fins lucrativos, tendo 

como associados pessoas físicas e jurídicas. A ABNT é reconhecida pelo 

governo brasileiro, como Foro Nacional de Normatização.  

 Maimon (1996) comenta sobre o objetivo principal da ISO, que é servir 

de referência consensual, inclusive para a gestão ambiental, homogeneizando 

a linguagem das normas nacionais e regionais em nível internacional, 

acelerando transações no mercado globalizado. Todas as normas 

desenvolvidas pela ISO são voluntárias, entretanto, os países frequentemente 

adotam as normas ISO e as tornam compulsórias.  

 Tibor (1996) esclarece que as nações-membros formam grupos técnicos 

de assessoramento (TAGs - Technical Advisory Groups) que contribuem com 

informações aos comitês técnicos como parte do processo de desenvolvimento 

de normas. A ISO recebe informações do governo, setores industriais e outras 

partes interessadas antes de promulgar uma norma. Depois que a versão 

preliminar de uma norma é votada por todos os países-membros, ela é 

publicada em forma de norma internacional. Nesse ponto, cada nação pode 

adotar uma versão da norma como padrão nacional.  

 A ISO recebeu forte impulso com a publicação de uma série de normas 

(cinco normas) relacionadas com gestão e garantia da qualidade. As normas 

ISO 9000, 9001, 9002, 9003 e 9004 que compõem a ISO série 9000, 

elaboradas pelo ISO Technical Commitee 176 (ISO TC 176). Estas normas 

estão em vigor desde 1987, embora sua elaboração, tenha ocorrido desde 

1979, ano de criação do Comitê, primeiro referente à gestão e garantia da 

qualidade na ISO.  

 Em 1991, o grupo SAGE (Strategic Action Group on the Environment) foi 

estabelecido pela ISO para realizar um estudo em relação às normas 

internacionais sobre o meio ambiente. Este grupo utilizou a norma BS 7750 

(British Standard), da qual a ISO é originária, para início dos trabalhos, e 

durante dois anos analisou este padrão normativo bem como outros padrões 

nacionais de sistemas de gerenciamento ambiental. O resultado foi a formação 

do Technical Commitee 207 (TC 207) e o início do desenvolvimento da série 

ISO 14000.  



 A ISO série 14000 pode ser visualizada em dois grandes blocos, 

conforme FIGURA 03, um direcionado para a organização e outro para o 

processo. A série cobre seis áreas, tanto no nível do SGA, ou seja, na 

Avaliação do Desempenho Ambiental e da Auditoria Ambiental da organização, 

quanto no nível da Rotulagem Ambiental, isto é, através da análise do ciclo de 

vida e aspectos e impactos ambientais.  

 

 

 
 
FIGURA 03 – MATRIZ DE ATUAÇÃO DA SÉRIE ISO 14000 
Fonte: Tibor e Feldman (1996) apud Araujo (2001)  
 
 

 A normatização para o Sistema de Gestão Ambiental é destaca na 

TABELA 04 abaixo. O SGA é especificado pela ISO 14001 que é uma das 

normas da ISO série 14000:  

TABELA 04 – AS NORMAS DA SÉRIE ISO 14000 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

14001  SGA – Requisitos Legais Aplicáveis 

14004  Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) - Diretrizes gerais (NBR desde 

02/12/96) 

14010  Guia para auditorias ambientais - Diretrizes gerais (NBR desde 30/12/96) 

14011  Diretrizes para a auditoria ambiental e procedimentos para auditoria -  

Parte 1: Princípios gerais para auditoria dos SGAs (NBR desde 30/12/96) 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

GESTÃO AMBIENTAL 

AVALIAÇÃO 

DO 

DESEMPENHO 

AMBIENTAL 

ROTULAGEM 

AMBIENTAL 

ASPECTOS 

AMBIENTAIS EM 

NORMAS E 

PRODUTOS 

 

AUDITORIA 

AMBIENTAL 

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS 

E PROCESSO 

AVALIAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO 



14012 Diretrizes para auditoria ambiental - Critérios de qualificação de auditores 

(NBR desde 30/12/96) 

14020 Rotulagem ambiental - Princípios básicos 

14021 Rotulagem ambiental - Termos e definições para aplicação específica 

14022 Rotulagem ambiental - Simbologia para os rótulos 

14023 Rotulagem ambiental - Testes e metodologias de verificação 

14031 Avaliação da performance ambiental do sistema de gerenciamento 

14032 Avaliação da performance ambiental dos sistemas de operação 

14040 Análise do ciclo de vida - Princípios gerais e prática 

14041 Análise do ciclo de vida – Inventário 

14042 Análise do ciclo de vida – Análise dos impactos 

14043 Análise do ciclo de vida - Mitigação dos impactos 

14050 Termos e definições 

14060 Guia de inclusão dos aspectos ambientais nas normas de produto 

14070 Diretrizes para o estabelecimento de impostos ambientais 

  

 Os objetivos das normas ISO são facilitar a compra e venda eficaz de 

mercadorias e serviços, aumentando a confiabilidade e eficácia destes, ou seja, 

aperfeiçoar a atividade empresarial.  

 Algumas normas são ligadas a organização e outras aos produtos dentro 

da série de Normas ISO 14000 relativas à gestão ambiental, conforme TABELA 

05 abaixo: 

 
TABELA 05 – NORMAS DA ISO 14000 (ORGANIZAÇÃO E PRODUTO) 
Fonte: Valle (1995)  
 

NORMAS QUE TRATAM DA 

ORGANIZAÇÃO 

NORMAS QUE TRATAM DOS 

PRODUTOS 

Normas 14001 e 14004: SISTEMAS DE 

GESTÃO AMBIENTAL 

Normas 14020 e seguintes: 

ROTULAGEM AMBIENTAL 



Normas 14010 e seguintes: AUDITORIA 

AMBIENTAL 

Normas 14040 e seguintes: ANÁLISE DO 

CICLO DE VIDA 

Norma 14031: AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO AMBIENTAL 

Guia ISO 64: ASPECTOS AMBIENTAIS 

NOS PRODUTOS 

Norma 14050:VOCABULÁRIO (Termos e Definições) 

 

 Demandas advindas do mercado globalizado, onde a concorrência com 

produtos estrangeiros exige um novo padrão de qualidade, com tecnologias 

limpas e produção ecologicamente correta, levaram as indústrias brasileiras a 

mudar paradigmas e se preparar para um novo momento empresarial: a 

Certificação Ambiental – ISO 14000. As normas abrangem sete áreas bem 

definidas que são:  

a) Sistema de Gestão Ambiental;  

b) Auditoria Ambiental;  

c) Rotulagem Ambiental - "selo verde";  

d) Avaliação e performance ambiental;  

e) Análise do ciclo de vida;  

f) Aspectos ambientais em normas de produtos; e  

g) Termos e definições.  

 Convém lembrar que a Série ISO 14000 envolve um conjunto de 

normas, na qual envolve a gestão ambiental e outros aspectos relacionados ao 

meio ambiente e aos produtos produzidos.  

 Desta forma, Valle (1995) frisa que as primeiras normas que entraram 

em vigor foram as Normas ISO 14001 e 14004 que tratam do Sistema de 

Gestão Ambiental e as Normas ISO 14010, 14011 e 14012, relativas às 

Auditorias Ambientais.  

 Resta necessário um comentário sobre a diferença entre a norma de 

especificação ISO 14001 para sistemas de gestão ambiental e a norma ISO 

14004 de orientação para a gestão ambiental. Tibor (1996) explica que a norma 

ISO 14001 descreve os requisitos básicos de um sistema de gestão ambiental. 

Seria a norma que a empresa irá implantar e é em relação a essa norma que 

ela se autodeclarará em conformidade ou buscará uma certificação junto a 

terceiros. Já a ISO 14004 é uma norma de orientação que fornece informações 



valiosas sobre a implementação de um sistema de gestão ambiental. São estas 

duas normas que serão analisadas deste ponto em diante.  

 Para o caso em estudo, será utilizada a norma ISO 14001 que trata 

sobre as especificações para a implantação de um sistema de gestão 

ambiental em organizações e brevemente, a ISO 14004 que apresenta 

diretrizes gerais. A seguir estarão sendo discutidos de uma forma macro os 

principais pontos a serem desenvolvidos para a implantação de um SGA 

baseado na norma ISO 14001. 

 

2.4.2 ISO 14004 

 

 Dando enfoque a série de SGA, Tibor (1996) ressalta que a norma ISO 

14004 apresenta os seguintes princípios básicos que devem orientar os 

responsáveis pela implementação ou aprimoramento do SGA:  

a) reconhecer que o gerenciamento ambiental representa uma das mais 

elevadas prioridades da organização;  

b) estabelecer e manter comunicação com as partes interessadas 

internas e externas;  

c) determinar as exigências legais, bem como outros requisitos, do ponto 

de vista ambiental, a que estão sujeitas a atividade da organização, seus 

produtos ou serviços;  

d) desenvolver em todos os níveis da organização o comprometimento 

com os aspectos ambientais;  

e) encorajar o planejamento de novos produtos e processos, incluindo a 

reengenharia dos atualmente produzidos, enfocando aspectos 

ambientais relevantes envolvidos, destacando a prevenção da poluição;  

f) estabelecer e disciplinar o processo de gerenciamento com o fim de 

alcançar os objetivos e metas ambientais;  

g) prover recursos financeiros em quantidade suficiente, incluindo 

treinamento de recursos humanos para alcançar as metas pré-

estabelecidas;  

h) avaliar a performance ambiental de conformidade com a política, 

objetivos e metas e procurar melhorá-la;  



i) estabelecer o processo de revisão e auditorias do SGA para identificar 

oportunidades de melhorias do sistema e dos resultados da performance 

ambiental;  

j) encorajar os empreiteiros contratados e fornecedores a implantarem o 

SGA.  

 Ainda de acordo com estas normas, existem algumas etapas que devem 

ser seguidas para que ocorra a implantação de um SGA. São elas:  

a) Revisão inicial: diagnóstico da situação da organização enfocando os 

aspectos ambientais;  

b) Definição da política ambiental;  

c) Planejamento: embasado numa avaliação de impactos ambientais e 

nas exigências legais;  

d) Implementação e operação, as quais são subdivididas em:  

- Definição de estruturas e responsabilidades;  

- Treinamento, conscientização e capacitação do pessoal envolvido;  

- Comunicação: as informações devem ser sistematicamente difundidas 

tanto interna quanto externamente, assim como, devidamente 

documentadas e registradas;  

- Controle;  

- Prevenção de acidentes; e  

e) Revisão e auditoria: comprometimento com melhoria contínua.  

 

 

 

2.4.3 ISO 14001  

  

  Um dos objetivos básicos de todo o processo da ISO 14001 foi criar 

uma linguagem internacional comum para gestão ambiental. Assim, podem-se 

destacar os termos e definições básicas que foram objeto de discussão no 

processo de desenvolvimento da norma:  

1. Organização: uma empresa, corporação, operação, firma, empreendimento, 

instituição e partes ou combinações destas, mesmo que não pertençam à 

mesma razão social, públicas ou privadas, que tenham sua própria função e 

administração. Há ainda uma observação quanto a essa definição: para 



entidades ou estabelecimentos com mais de uma unidade operacional, uma 

única unidade operacional pode ser definida como uma organização.  

2. Meio ambiente: os arredores no qual uma organização opera, incluindo ar, 

água, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-

relações. Essa influência ou controle que a organização pode exercer sobre o 

meio ambiente podem se estender do ambiente local para o regional e até as 

condições globais, dependendo da natureza da organização.  

3. Aspecto ambiental elemento das atividades, produtos e/ou serviços de uma 

organização que possa interagir com o meio ambiente. E ainda, um aspecto 

ambiental significativo é aquele que tenha ou que possa ter um impacto 

ambiental significativo. Cabe à organização definir quais são seus aspectos 

ambientais ao estabelecer um sistema de gestão ambiental.  

4. Impacto ambiental qualquer mudança no ambiente seja adversa ou benéfica, 

resultante total ou parcialmente das atividades, produtos e/ou serviços de uma 

organização.  

5. Sistema de Gestão Ambiental (SGA) aquela parte do sistema total de gestão 

ambiental que inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, 

as responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, alcançar, proceder à avaliação crítica e manter as 

políticas ambientais.  

6. Auditoria do sistema de gestão ambiental processo de verificação 

sistemático e documentado para obter e avaliar objetivamente evidências para 

determinar se o SGA de uma organização está em conformidade com os 

critérios de auditoria de sistemas de gestão ambiental que são estabelecidos 

pela própria organização.  

7. Desempenho ambiental: resultados mensuráveis do SGA, relacionados com 

o controle dos aspectos ambientais de uma organização baseados em suas 

políticas, objetivos e alvos ambientais. É possível que se tenha desempenho 

ambiental sem um SGA ou que se meça desempenho sem desenvolver um 

SGA.  

8. Melhorias contínuas processo de aperfeiçoar o SGA para alcançar melhorias 

no desempenho ambiental total em alinhamento com as políticas da 

organização e ainda uma observação, o processo não precisa ocorrer em todas 

as áreas de atividade simultaneamente.  



 A seguir, a TABELA 06 ilustra a versão da ISO 14001:2004.  

 
TABELA 06 – OS TERMOS E DEFINIÇÕES DA ISO 14001:2004 
Fonte: Centro de Qualidade Segurança e Produtividade para o Brasil e América Latina - QSP 
 

 
Seção  Termo  Definição  

3.2  Melhoria 
Contínua  

Processo recorrente de aprimoramento do sistema de gestão 
ambiental, a fim de atingir melhorias no desempenho ambiental 
global consistentes com a política ambiental da organização.  

3.7  Impacto 
Ambiental  

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma 
organização.  

3.8  Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
(SGA)  

Parte de um sistema de gestão global usada para desenvolver e 
implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus 
aspectos ambientais.  

3.9  Objetivo 
Ambiental  

Propósito ambiental global consistente com a política ambiental, 
que uma organização se propõe a atingir.  

3.10  Desempenho 
Ambiental  

Resultados mensuráveis da gestão dos aspectos ambientais de 
uma organização.  

3.11  Política 
Ambiental  

Direção e intenções gerais de uma organização relacionadas ao 
seu desempenho ambiental, conforme expressas formalmente 
pela alta direção.  

3.12  Meta Ambiental  Requisito de desempenho detalhado aplicável à organização ou 
partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita 
ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam 
atingidos.  

3.18  Prevenção de 
Poluição  

Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços 
ou energia para evitar, reduzir ou controlar (separadamente ou em 
combinação) a criação, emissão ou descarte de qualquer tipo de 
poluente ou resíduo, a fim de reduzir impactos ambientais 
adversos.  

 

 Tendo claros os termos e definições básicas, o próximo passo é o 

esclarecimento do sistema de gestão ambiental segundo diretrizes da ISO 

14001. 

 

2.5 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SEGUNDO A ISO 14001 

 

 A ISO 14001 é a única norma que possibilita a concessão de certificado 

para uma empresa. Foi emitida experimentalmente em 1992 e reeditada em 02 

de janeiro de 1994 (no Brasil, em outubro de 1996), tendo como consequência 

a desativação da BS – 7750, em 1º de janeiro de 1977. 

 No ano de 2004, a Revista Falando de Qualidade, comentou sobre as 

modificações da NBR ISO 14001:1996, esclarecendo que não foram 

significativas.  



 As normas relacionadas com auditoria tornaram-se Norma Brasileira 

Registrada (NBR). Barbieri (2004) afirma que a Auditoria Ambiental e a 

Avaliação do Desempenho Ambiental são dois tipos de instrumentos de gestão 

ambiental que permitem à administração avaliar o status da atuação ambiental 

da organização e identificar as áreas ou funções que necessitam de melhorias. 

A Auditoria Ambiental tratada pelas normas ISO 14000 é uma avaliação 

periódica para verificar o funcionamento do SGA. 

 Seiffert (2006) alerta que embora todas essas normas forneçam uma 

base conceitual e estrutural importante para a implantação da ISO 14000 e 

posterior certificação, os requisitos da norma ISO 14001 são indispensáveis 

para a obtenção da certificação. 

 Nesse contexto, a norma ISO 14001 é tida como um instrumento para a 

gestão ambiental, viabilizando um sistema de gestão ambiental nas 

organizações. 

 A evolução das iniciativas ambientais nas organizações, segundo 

Seiffert (2006), trouxe a necessidade de tratar a gestão ambiental como 

sistema. Um SGA certificado pela ISO 14001 tem entre seus elementos 

integrantes uma política ambiental, o estabelecimento de objetivos e metas, o 

monitoramento e medição de sua eficácia, a correção de problemas associados 

à implantação do sistema, além de sua análise e revisão como forma de 

aperfeiçoá-lo, o que vem a melhorar o desempenho ambiental geral. 

 Muitas organizações têm efetuado análises ou auditorias a fim de avaliar 

seu desempenho ambiental. No entanto, por si só, elas podem não ser 

suficientes para proporcionar a garantia de seu desempenho.  

  Para que sejam eficazes, os procedimentos devem ser 

conduzidos dentro de um sistema de gestão estruturado e integrado ao 

conjunto de atividades de gestão integrado dentro da organização, conforme 

assevera Viterbo (1998). Essa norma, na visão de Seiffert (2006), como outras 

internacionais, não têm a intenção de criar uma barreira não tarifária comercial 

ou dificultar e alterar as obrigações legais da organização.  

 A ideia de aperfeiçoamento é central para a questão ambiental em sua 

abordagem sistêmica, tendo-se em mente a complexidade em que se encontra 

inserida, demandando contínua adaptação aos novos elementos que surgem. 

Assim, o SGA apresenta-se como um processo estruturado que possibilita a 



melhoria contínua num ritmo estabelecido pela organização de acordo com 

suas circunstâncias, inclusive econômicas - Revista Falando de Qualidade 

(2004). 

 Lindner (2000) define o SGA como um conjunto de procedimentos para 

gerir ou administrar uma empresa, obtendo o melhor relacionamento com o 

meio ambiente. A existência de um SGA, portanto, proporciona um processo de 

mudança comportamental e gerencial da organização, pois envolve e 

compromete todo o corpo funcional com o meio ambiente. 

 Conforme a ISO 14001, o SGA é a parte do sistema de gestão global 

que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 

ambiental. Para melhor visualização do desempenho e do gerenciamento do 

processo do SGA, sugere-se que a organização adote a ferramenta o ciclo do 

PDCA (PLAN-planejar, DO-executar, CHECK-verificar e ACT-agir) visando o 

processo de melhoria contínua, conforme FIGURA 04: 

. 

 

FIGURA 04 – CICLO DE DEMING  

Fonte: Adaptado Cerqueira (1994).  

 
 

 As etapas do PDCA, conforme FIGURA 04, são determinantes para a 

melhoria contínua do desempenho ambiental nas empresas, de forma auxiliá-la 
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detectar falhas no decorrer do processo e aprimorá-lo, para alcançar a 

eficiência no que se refere aos objetivos e metas da organização.  

 Dias (2006) destaca que uma organização ao implantar este sistema 

deve cumprir cinco etapas sucessivas: estabelecimento da política ambiental, 

planejamento, implementação e operacionalização, verificação e análise pela 

administração.  

 Antes de serem iniciadas estas fases, recomenda-se fazer uma análise 

global da relação da empresa com a natureza, por meio de uma avaliação das 

atividades produtivas, como também qual a legislação pertinente ao setor de 

atuação. Essa fase irá auxiliar o planejamento do sistema a ser implantado pela 

empresa. A seguir serão discutidos os requisitos descritos na norma. 

 

 A ISO 14001 compartilha muitos princípios gerenciais comuns a ISO 

9000. Destaca Tibor (1996) que a gestão ambiental é parte integral do sistema 

gerencial total da organização e seus elementos devem ser coordenados com 

os esforços existentes em outras áreas.  

 Assim, o escopo da ISO 14001 será definido pela própria organização 

que decidirá o nível de detalhe e complexidade de seu sistema de gestão 

ambiental e para quais atividades, processos e produtos ele se aplica.  

 A ISO 14001 tem seus requisitos do sistema de gestão ambiental com 

as especificações e orientação para uso conforme se pode observar:  

  - Compromisso e política - nesta fase a organização define uma política 

ambiental e assegura seu comprometimento com ela.  

   - Planejamento - a organização formula um plano que satisfaça às 

políticas.  

  - Implementação - a organização coloca um plano em ação, fornecendo 

os recursos e mecanismos de apoio.  

  - Medição e avaliação - a organização mede, monitora e avalia seu 

desempenho ambiental contra objetivos e alvos.  

  - Análise crítica e melhoria - a organização realiza uma análise crítica e 

implementa continuamente melhoria em seu SGA para alcançar melhoria no 

desempenho ambiental total.  

 Portanto, a implantação do SGA se dá em cinco etapas sucessivas e 

contínuas. Todas essas etapas buscam a melhoria contínua, ou seja, um ciclo 



dinâmico no qual está se reavaliando permanentemente o sistema de gestão e 

procurando a melhor relação possível com o meio ambiente,  Maimon, et. al. 

(1995).  

 

2.5.1 Política Ambiental 

 Maimon (1996) define política ambiental como: declaração quanto aos 

princípios e compromissos assumidos em relação ao meio ambiente. A decisão 

de qual política irá ser adotada é uma definição que a alta administração 

deverá tomar e disseminar por toda a organização, como também divulgar para 

seus fornecedores, investidores, clientes e comunidade em geral. 

 

2.5.2 Planejamento 
 

 Posteriormente, na segunda etapa Martins et. al (1998) descrevem que 

esse momento tem por objetivo construir condições para a realização da 

política ambiental adotada pela organização.  

 Para construção de tal plano tem-se a necessidade de trabalhar 

subdivisões: classificação e avaliação dos aspectos ambientais, levantamento 

dos requisitos legais, definição dos objetivos, metas e programas ambientais da 

seguinte forma: 

 1. Identificar os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços 

da organização que possam ser controlados e influenciados.  

 2. Determinar quais estão associados a impactos ambientais 

significativos.  

 3. Identificar e manter o acesso às exigências legais e a todos os outros 

requisitos que se apliquem aos aspectos ambientais das atividades, produtos e 

serviços.  

 4. Estabelecer objetivos e alvos.  

 5. Estabelecer um sistema de gestão ambiental (SGA). 

  

 Tibor (1996) afirma que a ISO 14001 requer planejamento, mas não 

necessariamente um plano estratégico escrito.  

 

2.5.2.1 Aspectos Ambientais  



 

 Para determinação dos aspectos ambientais, leva-se em consideração 

todas as atividades e tarefas do processo produtivo, avaliando-se seus 

respectivos impactos ambientais.  

 Tibor (1996) prescreve que a finalidade da identificação dos aspectos 

ambientais é determinar quais deles têm ou podem ter impactos ambientais 

significativos. Isso assegura que os aspectos referentes a esses impactos 

significativos refletem-se nos objetivos e alvos da empresa. A identificação dos 

aspectos ambientais é um processo contínuo e a norma requer que as 

organizações mantenham as informações atualizadas . Uma maneira de 

focalizar-se nos aspectos ambientais é identificar e avaliar se os produtos e 

serviços criam alguma mudança, seja positiva ou negativa, no meio ambiente.  

  

2.5.2.2 Requisitos legais e outros  

 A norma de especificação requer que a empresa disponha de alguma 

forma de manter-se a par das exigências legais e de outros requisitos que se 

apliquem aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. 

Isso inclui requisitos específicos à atividade, como um alvará ou licença para 

operação, e aqueles relacionados aos produtos ou serviços da organização, 

como regulamentações específicas ou leis ambientais gerais. Pode também 

incluir, de acordo com o anexo da ISO 14001, códigos de prática no setor 

industrial, diretrizes não regulamentadas e acordos com autoridades públicas, 

além de exigências desenvolvidas internamente pela organização, como 

requisitos para fornecedores e subcontratados e programas de prevenção da 

poluição. Assim como pode incluir acordos ou diretrizes internacionais.  

 

2.5.2.3 Objetivos e metas  

 

 A próxima etapa é transformar em objetivos e metas específicas a 

política ambiental e aqueles aspectos ambientais das atividades, produtos e 

serviços da organização que tenham impactos ambientais significativos.  

 A norma afirma que ao estabelecer os objetivos e as metas, a 

organização considere suas opções tecnológicas. O anexo à ISO 14001 sugere 

que as organizações tomem a opção de melhor tecnologia disponível, 



economicamente viável, com eficácia de custo e julgada adequada pela 

organização.  

 Finalmente, a ISO 14001 requer especificamente que as organizações 

estabeleçam objetivos e metas para prevenir a poluição, e que estas estejam 

consistentes com a política ambiental.  

 

2.5.2.4 Programa de gestão ambiental  

 

 Nesta fase a organização deve:  

  - Designar responsabilidades no alcance de objetivos e alvos em cada 

função ou nível relevante.  

  - Proporcionar meios para atingir os objetivos e metas.  

  - Designar um período de tempo dentro do qual deverão ser 

alcançados.  

 Basicamente, o SGA detalha o que tem que ser feito, por quem, como e 

até quando. Ele pode ser subdividido em processos e procedimentos 

individuais aplicáveis a cada local ou instalação em um local.  

  

2.5.3 Implementação e operacionalização 
 

 Neste momento, necessário aplicar recursos físicos, financeiros e 

humanos para alcançar os objetivos e alvos da organização. Faz parte desta 

etapa: estrutura e responsabilidade, conscientização e treinamento, 

comunicação interna e externa, documentação, controle operacional,  prontidão 

e resposta às emergências.  

 

2.5.3.1 Estrutura e responsabilidade  

 

 A ISO 14001 exige que a organização:  

 - Defina, documente e comunique claramente os papéis, as 

responsabilidades e as autoridades a implementarem o SGA.  

 - Nomeie gerente específico, que defina papéis, responsabilidades e 

autoridade para: assegurar cumprimento dos requisitos da norma; relatar 



a performance do SGA para a alta direção da empresa para que esta 

tenha as bases para melhoria do SGA.  

 - Forneça os recursos humanos, financeiros e técnicos essenciais para 

a realização do sistema.  

 A norma de orientação ISO 14004 também enfatiza que o representante 

da gerência deve ter autoridade, responsabilidade e recursos suficientes para 

assegurar que o SGA seja implementado de modo eficaz.  

 

2.5.3.2 Treinamento, conscientização e competência  

 

 A norma requer que a organização estabeleça um procedimento para 

identificar necessidades de treinamento e assegurar que todas as pessoas cujo 

trabalho possa criar um impacto significativo no meio ambiente recebam o 

treinamento apropriado. Assim, esta cláusula requer que todos os empregados 

ou membros organizacionais se conscientizem de:  

 - Seus papéis e responsabilidades no contexto do SGA.  

 - Impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas 

atividades de trabalho.  

 - Importância do cumprimento das políticas ambientais, dos 

procedimentos e dos requisitos do SGA.  

 - Benefícios ambientais advindos de um melhor desempenho pessoal.  

 - Consequências da violação aos procedimentos.  

 

2.5.3.3 Comunicação  

 

 Refere-se à necessidade de comunicações internas e externas sobre as 

questões ambientais. O requisito básico é estabelecer e manter procedimentos 

para:  

 - Viabilizar a comunicação interna entre os vários níveis e funções da 

organização.  

 - Receber, documentar e responder comunicações relevantes de 

entidades externas interessadas referentes a aspectos ambientais a ao 

SGA (neste ponto, é importante ressaltar que é a organização quem 



decide o que é comunicação relevante e que, portanto, ela não precisa 

responder a todos e a qualquer entidade sobre qualquer assunto.)  

 A empresa deverá considerar processos para comunicação externa em 

seus aspectos ambientais significativos e registre essa decisão.  

 

2.5.3.4 Documentação do SGA  

 

 O requisito básico é estabelecer e manter informações que descrevam 

os elementos essenciais do sistema gerencial e suas interações e que 

ofereçam instruções para a documentação relacionada. Esta documentação 

não precisa conter todos os procedimentos e instruções operacionais ou 

documentos similares, mas pode orientar os usuários com referência a onde 

encontrar essas informações.  

 A implementação da ISO 14000 exige que a organização documente 

aqueles aspectos de suas operações que demonstrem a um auditor que o 

sistema está instalado e funcionando de maneira eficaz. 

 O anexo da ISO 14001 enfatiza que o foco primário recai sobre a 

implementação eficaz do SGA, e não sobre sistemas complexos de 

documentação desenvolvidos.  

 

2.5.3.5 Controle da documentação  

 

 Nesta cláusula encontra-se a exigência de que as organizações 

estabeleçam procedimentos claros para controlar todos os documentos 

exigidos pela norma ISO 14001. Isso inclui procedimentos para criar e 

modificar documentos.  

 

2.5.3.6 Controle operacional  

 O requisito básico é identificar e planejar as atividades e operações 

associadas aos aspectos ambientais significativos identificados em 

alinhamento com suas políticas, objetivos e alvos. De acordo com Tibor (1996) 

as organizações alcançam o controle operacional da seguinte forma:  



 - Preparando procedimentos documentados para as atividades e 

operações a fim de assegurar que não se desviem de políticas, objetivos 

e alvos.  

 - Especificando critérios operacionais.  

 - Estabelecendo e comunicando aos fornecedores e subcontratados 

procedimentos relevantes que se relacionem com os aspectos 

ambientais significativos das mercadorias e serviços utilizados pela 

organização.  

 

2.5.3.7 Prontidão e resposta às emergências  

 

 O requisito básico é estabelecer e manter procedimentos para identificar 

a possibilidade de ocorrência de acidentes e emergências e a resposta a essas 

situações. Revendo e testando periodicamente suas respostas e planos de 

emergência.  

 

2.5.4 Verificação e ação corretiva  

 O próximo aspecto da implementação de um SGA é verificar e monitorar 

o sistema, descobrir problemas e corrigi-los.  

 Nesta cláusula estão descritos quatro aspectos gerais do processo:  

 - Medir, monitorar e avaliar o desempenho ambiental.  

 - Se houver problemas, aplicar ação corretiva e preventiva.  

 - Manter registros ambientais para demonstrar a conformidade do SGA 

aos requisitos ISO 14001.  

 - Realizar auditoria do sistema de gestão ambiental.  

 

2.5.4.1 Monitoração e medição  

 

 O requisito básico é estabelecer e manter procedimentos documentados 

para monitoração e medição regulares das características-chave das 

operações e atividades da empresa. Referem-se àquelas que exerçam um 

impacto significativo no ambiente.  

 

2.5.4.2 Não-conformidade e ação corretiva e preventiva  



 

 Afirma Tibor (1996) que a ideia nesta cláusula não é identificar o 

problema, mas compreender por que ele ocorreu e alterar o sistema de forma 

que não volte a ocorrer.  

 De acordo com Maimon (1996), é orientação da ISO 14001:  

 - Definição de responsabilidades e autoridade para manejar 

investigação de não-conformidade, levando em conta os impactos a 

serem mitigados e a inicialização de uma ação corretiva de prevenção.  

 - Implementar e registrar qualquer mudança nos procedimentos 

documentados que resultem de ação corretiva e preventiva.  

 

2.5.4.3 Registros  

  

 O objetivo de manter registros é demonstrar conformidade com as 

exigências da norma. De acordo com a ISO 14001, registros ambientais 

incluem registros de treinamento e registros de auditorias e análises críticas.  

 Como a norma de orientação ISO 14004 afirma, os registros são 

evidências de operação contínua do SGA.  

 O anexo da ISO 14001 também menciona que as empresas deveriam 

levar em consideração informações confidenciais do negócio no processo de 

gerenciamento de registros.  

 

2.5.4.4 Auditoria do sistema de gestão ambiental  

 

 Esta cláusula requer que a empresa realize auditorias no sistema de 

gestão ambiental. Isso consiste em realizar uma auditoria do sistema e não da 

conformidade técnica com leis e regulamentações. Entre os objetivos estão:  

 - Assegurar que o SGA esteja em conformidade com as providências 

planejadas para o gerenciamento do meio ambiente, incluindo os 

requisitos dessa norma, e que tenha sido adequadamente implementado 

e mantido.  

 - Realizar a auditoria do SGA para fornecer informações sobre seus 

resultados à gerência.  

 



2.5.5 Análise crítica pela alta administração  

 

 A etapa final no processo básico do sistema de gestão ambiental é a 

análise crítica do próprio SGA. Afirma Maimon (1996) que esta análise é 

fundamental para a garantia de implantação da melhoria contínua.  

 Essa análise focaliza os resultados da auditoria do sistema de gestão 

ambiental, em circunstâncias de mudanças (na legislação, nos produtos ou 

atividades da organização, avanços tecnológicos, etc.) e o compromisso da 

organização com melhorias contínuas (planejamento de ações corretivas e 

preventivas para melhorar o SGA), além de abordar possíveis mudanças nas 

políticas, objetivos e outros elementos do sistema de gestão ambiental, 

conforme esclarece Tibor (1996).  

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A identidade da empresa foi preservada conforme solicitação da mesma. 

Entretanto, esclarece-se que a mesma iniciou suas atividades em 1994, 

instalou-se inicialmente na Cidade Industrial de Curitiba e atualmente sua 

planta está localizada em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. 

Conta com 300 funcionários e hoje é uma das líderes mundiais em 

manufatura e usinagem de peças automotivas, uma de suas atividades.  

Os produtos usinados em Araucária são exportados para várias partes 

do mundo, além de abastecer a demanda brasileira e as plantas do grupo. O 

grupo mantém fábricas nos estados norte-americanos de Michigan, Nova 

Iorque e Ohio, além de fábricas e escritórios no Brasil, China, Inglaterra, 

Alemanha, Índia, Japão, México, Escócia e Coréia do Sul.  

 Possui três certificações: ISO TS 16949:2002 (especificações técnicas), 

ISO 14001:2004 (certificação ambiental), além da Ford Q1.  



 Periodicamente, a empresa passa por auditorias ambientais, seja pela 

sua certificadora, seja pelo órgão público ambiental, mantendo-se sua 

certificação. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO E METODOLOGIA 

 

Os métodos aplicados a esta pesquisa estão ligados diretamente às 

fases e passos determinados no estudo, bem como são apoiados por 

experiências vivenciadas pelo pesquisador no decorrer da elaboração. O 

método de pesquisa, por tratar-se de processo necessário para atingir um 

determinado fim ou um resultado almejado, elenca a seleção de classificações 

da pesquisa, que permitem a real situação em que o estudo proposto está 

inserido, Cervo, et. al (2002). 

Por objetivar o levantamento de conhecimentos para contribuição com 

fins práticos voltados à avaliação de problemas específicos, Cervo, et. al 

(2002), a pesquisa será voltada para a pesquisa aplicada. As deduções foram 

realizadas a partir da análise de informações, dados e fatos transformados em 

conhecimentos empíricos e científicos. 

 O tipo de pesquisa aplicada foi um estudo de caso, onde se buscou 

apurar a percepção dos colaboradores quanto às políticas ambientais da 

empresa, bem como os aspectos e impactos ambientais decorrentes da 

atividade produtiva, focando nos procedimentos e tecnologias implantadas com 

a ISO 14001 e o que pode ser melhorado continuamente. 

 A bibliografia utilizada compreende um apanhado sobre alguns trabalhos 

já realizados na respectiva área da pesquisa, capazes de fornecer dados atuais 

e relevantes relacionados com o tema, Lakatos (1991). No estudo bibliográfico, 

foram consultados livros, dissertações, artigos científicos e legislações. O 

objetivo, portanto, foi conhecer e analisar as principais contribuições teóricas 

existentes sobre 

o assunto determinado e a ampliação de conhecimento, Gil (1999). 

 Para a coleta de dados, além da pesquisa bibliográfica, foi realizado 

estudo de caso, com aplicação de questionário, pesquisa documental e visita 

técnica. O questionário apresentou perguntas fechadas, de múltipla escolha no 



intuito de apurar informações desejadas, nos diversos setores da empresa 

(administrativo e operacional).  

O questionário de pesquisa foi composto por meio da análise de 

construtos e variáveis constantes no estudo. Desta forma, reflete a 

preocupação com a identificação dos assuntos inicialmente apresentados na 

fundamentação teórica, dividindo o questionário por assunto/tema, Nachmias 

et. al (1987),  Marconi et. al (1996), Gil (1999); Silva et. al (2001). 

 Durante a realização do pré-teste do questionário com funcionários, 

percebeu-se a necessidade de adequação do roteiro proposto, com o objetivo 

de buscar maior compreensão em relação aos temas investigados. 

 O questionário, para apurar a percepção dos colaboradores frente ao 

SGA foi enviado aos gerentes de todos os setores da empresa, todavia, 

apenas 100 funcionários devolveram as perguntas devidamente respondidas, 

dos 300 existentes. Na amostra dos colaboradores tem-se que 20 funcionários 

são gerentes de departamento, 30 trabalham em setores administrativos e 50 

são da linha de produção. A distribuição do questionário de pesquisa foi 

realizada a partir do envio do mesmo, juntamente com carta de apresentação 

ao público alvo. 

 A pesquisa documental utiliza-se de dados primários e secundários. Os 

dados utilizados que já existem disponíveis e que não foram coletados 

especificamente para a pesquisa caracterizam-se como dados secundários, e 

aqueles que devem ser extraídos da realidade, através de pesquisa do próprio 

pesquisador, são denominados dados primários, Prodanov (2003). 

 A amostra de estudo dos aspectos e impactos ambientais decorrentes 

usinagem foi extraída de documentos inerentes à ISO 14001, cedidos ao 

pesquisador mediante planilhas. 

 A visita técnica também esclareceu o processo produtivo, facilitando a 

compreensão sobre a prática da atividade de usinagem. 

Do ponto de vista de abordagem do problema, este estudo está 

fortemente ligado à pesquisa qualitativa, quando observa percepções ou 

mesmo resultados tendo um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, Gil (1999). A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. 



Ainda, faz parte da abordagem a pesquisa quantitativa, quando conduz à 

possibilidade de demonstração de resultados e informações. Esta abordagem 

está demonstrada na exposição dos resultados dos questionamentos 

levantados e respondidos nas pesquisas executadas neste estudo. 

 A metodologia de pesquisa desenvolvida neste estudo contemplou 

inicialmente o método indutivo, objetivando a ampliação do alcance dos 

conhecimentos, pois se trata de um método onde os argumentos das 

premissas devem ser desenvolvidos e pesquisados para obtenção da precisão 

nos resultados, Marconi, et al (2003). 

 Na metodologia, utilizou-se, ainda que de forma parcial, as definições e 

conceitos estabelecidos pela pesquisa exploratória, que visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico; entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; 

análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

 Dando sequência, a metodologia aproximou-se da pesquisa exploratória 

quando buscou os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade visando justificar o 

porquê da razão; e da pesquisa descritiva quando envolveu o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário de pesquisa e observação 

sistêmica, assumindo de forma geral a importância do levantamento de 

informações, Andrade, (2005) e Gil (1999). 

Para análise dos fatos do ponto de vista empírico, confrontando os 

dados da visão teórica com a visão da realidade, foram citados modelos 

conceituais e operativos da pesquisa, tendo estes se iniciado com a pesquisa 

bibliográfica, que é desenvolvida a partir de referências teóricas já publicadas 

cientificamente sobre o tema estudado e da pesquisa documental, que se 

assemelha muito à bibliográfica, diferenciando-se por esta realizar o 

levantamento de fontes que ainda não receberam um tratamento analítico, 

como os relatórios estatísticos da empresa. 

 Ainda na abordagem técnica, utilizou-se do estudo de caso e da 

pesquisa ex-post-facto, o primeiro, permitiu um estudo aprofundado para o 

detalhamento do conhecimento, permitindo ao pesquisador a multiplicidade do 



problema; já a segunda é caracterizada pela análise de fenômenos ocorridos 

de forma espontânea, Gil (1999). 

A pesquisa manteve seu foco na análise exploratória de dados e 

informações, consolidada pela fundamentação teórica pautada nas pesquisas 

bibliográfica e documental. Tal procedimento permitiu a consolidação do 

conhecimento necessário para a elaboração do embasamento teórico. Na 

sequência, as demonstrações qualitativas e quantitativas permitiram colocar 

em prática a possibilidade de análise de dados e informações levantadas nas 

fases da pesquisa, possibilitando observações sobre os questionamentos 

levantados nos objetivos.  

A descrição de análise dos dados pode ser resumida na participação de 

técnicas quantitativas e qualitativas, pautadas nas respostas obtidas a partir 

dos questionários encaminhados. Após a coleta de dados, cada resposta foi 

analisada sob a forma de observações sistemáticas, sempre relacionando 

construtos e variáveis determinadas na elaboração do questionário, Marconi et. 

al (1996). 



4 RESULTADOS  

 

 Após análise das respostas, análise documental e visita técnica, pode-se 

focar e direcionar o estudo para 02 aspectos preponderantes:  

 

 4.1 Percepção dos Colaboradores frente ao SGA segundo a ISO 

14001. 

 4.2 Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais 

predominantes no processo de usinagem. 

 

 O destaque a esses aspectos se deve ao fato dos requisitos da ISO 

14001 destacarem os impactos decorrentes da atividade desenvolvida pela 

empresa e os procedimentos para a busca de melhoria contínua. 

 

4.1 PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES FRENTE AO SGA SEGUNDO A 

ISO 14001  

 

 Buscou-se identificar qual a postura dos colaboradores face às questões 

ambientais inerentes a atividade produtiva. A quebra de paradigmas e 

mudança de hábitos são fundamentais para implantação e prática de políticas 

ambientais. 

 Após o envio do questionário e a conclusão da entrevista, realizou-se a 

análise das respostas obtidas e pode-se apurar que quanto ao clima 

organizacional, 100% afirmaram que gostam de trabalhar na empresa, por ser 

uma empresa ética e que cumpre com seus compromissos.  

 Quanto à atividade desenvolvida, 60% dos colaboradores entrevistados 

têm ciência de que as atividades desenvolvidas pela empresa têm impactos 

ambientais mas não sabem citar objetivamente, 35% têm ciência de que as 

atividades desenvolvidas têm impactos ambientais e sabem citar pelo menos 

02 e 5% não sabem que as atividades têm impactos ambientais.  

 Dos entrevistados, 100% sabem que a empresa possui um 

departamento de meio ambiente especializado no controle de impactos através 

de um sistema de gestão ambiental e políticas ambientais.  



 Quanto à geração de resíduos decorrentes da atividade desenvolvida e 

seus impactos, 70% dos entrevistados consideram de maior impacto os 

resíduos decorrentes do processo de usinagem; 15% consideram o consumo 

de água; 10% o consumo de energia e 5% não souberam definir o que teria 

maior impacto, pois consideram todos os itens impactantes. 

 Quanto aos controles realizados pela empresa para reduzir o consumo 

de água, energia e geração de resíduos, 34% têm conhecimento sobre a 

reciclagem de materiais (resíduos); 36% têm conhecimento sobre todos os 

controles, 20% ainda não perceberam nenhum trabalho relacionado ao 

consumo de água e energia 

 Quanto ao conhecimento geral sobre Gestão Ambiental e Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA), 83% sabem o que é Gestão Ambiental e 17% não 

conhecem o assunto. Ressalte-se que para as pessoas que disseram não ter 

nenhum conhecimento sobre o assunto, foi feita uma breve explanação para 

esclarecer o que era e a que se propunha antes das entrevistas.  

 Sobre as Políticas Ambientais, 22% não conheciam objetivamente, mas 

78% sabiam quais são as políticas ambientais adotadas. 

  Quanto a ISO 14001, 98% sabem que a empresa possui a certificação e 

2% não conhecem nada especificamente sobre a certificação. 

 Para melhorar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental e 

contribuir para a preservação eficaz do método adotado, 70% acham que será 

necessário entender melhor o que é o SGA e a ISO 14001 e como será a sua 

contribuição direta; 20% entendem que podem contribuir tanto na divulgação 

como na conscientização dos colaboradores de suas áreas; 10% entendem 

que sua contribuição será trabalhando. 

 Quanto ao aprendizado adquirido na empresa sobre SGA, 80% acredita 

que pode contribuir muito com o Meio Ambiente levando para suas famílias a 

consciência da necessidade de redução do consumo de água e energia e 

também o controle do lixo gerado/ descartado em suas residências; 20% 

entendem que só poderá contribuir depois que entender melhor como atuar 

nesse sentido. 

 Por fim, indagados sobre alguma consideração importante que os 

colaboradores gostariam de fazer, 75% dos colaboradores entrevistados 



disseram ser carentes de treinamento nesta seara e 25% não teria 

consideração que gostaria de detalhar.  

Constatou-se, portanto:  

 Satisfação dos empregados em trabalhar na empresa; 

 Conhecimento sobre as atividades desenvolvidas e que estas geram 

aspectos e impactos ambientais, todavia, parte dos colaboradores 

não sabe exatamente quais esses aspectos e impactos, 

 Carência de informações sobre as políticas ambientais, SGA e ISO 

14001; 

 Carência de propostas (sinergia, motivação, treinamento) de 

melhorias internas e externas que esclareçam as formas de 

preservar o meio ambiente no trabalho e em família. 

 

A pesquisa apurou, ainda, que existe uma necessidade de: 

 melhoria da comunicação interna entre colaboradores e empresa; 

 desenvolvimento de técnicas de treinamento que possibilitem aos 

colaboradores adotar todos os procedimentos inerentes a 

preservação do meio ambiente, em cada setor da empresa; 

 desenvolvimento de um manual ambiental informando sobre as 

políticas ambientais, o sistema de gestão ambiental e da ISO 14001; 

 esclarecimento sobre os aspectos e impactos ambientais 

predominantes, na tentativa de minimizar suas ocorrências. 

 As entrevistas atestam que de forma geral, todos têm noção de que a 

empresa adota procedimentos para proteção do meio ambiente. Todavia, 

necessitam de maiores esclarecimentos para poderem colaborar ainda mais 

com a política ambiental da empresa. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTAIS NO PROCESSO DE USINAGEM 

 A entrevista com os colaboradores apontou que a atividade geradora 

dos impactos ambientais mais consideráveis é o processo de usinagem.  



 Esse apontamento levou a investigação sobre como se desenvolve essa 

atividade, quais os aspectos e impactos ambientais decorrentes e quais os 

mecanismos adotados pela empresa para gerenciar tal processo em busca da 

melhoria contínua. 

 Observou-se que o processo de usinagem consiste em trabalhar uma 

peça bruta com algum maquinário ou ferramental dando-lhe uma forma 

estabelecida por projeto. O trabalho se dá mediante remoção de material em 

forma de cavacos ou farpas. Envolve principalmente furação, torneamento, que 

corresponde a modelar ao torno por rotação da peça, ou fresamento, em que o 

metal é desbastado ou cortado. As ferramentas são acionadas e controladas 

por programas de computadores acoplados às máquinas operatrizes. Durante 

os processos, as ferramentas sofrem altos desgastes que exigem troca 

constante de suas arestas de corte, aquecem-se e levam ao aquecimento das 

peças trabalhadas, o que pode provocar dois efeitos indesejáveis: alterações 

nas dimensões pretendidas e geração de tensões internas que podem 

comprometer a utilização da peça.  

 Para minimizar os desgastes das ferramentas e o aquecimento da peça, 

é empregado o fluido de corte que consiste em uma mistura líquida constituída 

em geral de óleo e água, conforme o Sistema de Usinagem exemplificado na 

FIGURA 05 abaixo: 

 



FIGURA 05 - SISTEMA CLÁSSICO DE USINAGEM.  
Fonte: www.Imp.ufsc.br 

 

 Os fluidos de usinagem, que fazem parte do processo produtivo, também 

são responsáveis por impactos ambientais. A empresa utiliza na sua atividade 

produtiva os fluidos a base de água sob a forma de emulsões e soluções em 

óleo. Esses fluidos são utilizados para lubrificação; refrigeração; remoção dos 

cavacos desobstruindo a região de corte e lavagem das peças.  

 Os fluidos possuem várias propriedades, a maioria proporcionada pelos 

aditivos, tais como: anti-fricção; viscosidade adequada (baixa o suficiente para 

que o fluido chegue na zona a ser lubrificada e alta o bastante para permitir boa 

aderência); alto calor específico e condutividade térmica; antiespumante; 

antioxidante; alta capacidade de absorção de calor; alta capacidade de 

umectação; antidesgaste; compatibilidade com a maioria das pinturas e 

vedações; compatibilidade com metais ferrosos e não ferrosos; baixa tendência 

para originar precipitados sólidos; não causar entupimento dos tubos de 

filtrabilidade do fluido em uso; ter alta tratabilidade para descarte e ser de fácil 

eliminação, evitando danos ao meio ambiente. 

 Para cada etapa deste processo de usinagem, apurou-se que a 

empresa, após a implantação da ISO 14001, passou a monitorar de forma 

efetiva os aspectos e impactos ambientais, principalmente quanto ao seu 

gerenciamento na tentativa de evitar ou minimizar danos ambientais. Esse 

gerenciamento se faz através de critérios objetivos, expressados na tabela de 

Levantamento de Aspectos e Impactos ambientais – LAIA, conforme TABELA 07. 

O levantamento considera como critérios de apuração: a capacidade de 

detecção e controle, magnitude e severidade dos aspectos e impactos, 

atribuindo-se índices gradativos fixados pelo departamento de Gestão 

Ambiental, conforme TABELAS 08, 09, 10 e 11. 



TABELA 07 – LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DO 

PROCESSO PRODUTIVO DE USINAGEM DA EMPRESA. Fonte: empresa. 

ATIVIDADE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
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E
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E

V
E

R
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A
D

E
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C

O
R

R
Ê

N
C

IA
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

P
R

IO
R

ID
A

D
E

 

Usinagem de 
peças  

Descarte de cavacos 
contaminados com 
fluido de corte 

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

3 9 8 9 Sim A 

Proteção das 
peças  

Descarte de óleo 
protetivo 

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

4 4 4 8 Sim A 

Lavagem das 
peças  

Geração e descarte 
de água contaminada 
com fluido de corte 

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

6 6 8 7 Sim A 

Usinagem das 
peças  

Descarte de fluido de 
corte 

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

5 7 10 9 Sim A 

Banho de 
desengraxante   

Descarte de 
desengraxante  

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

6 7 10 7 Sim A 

Banho de 
decapante  

Descarte de 
decapante 

Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

6 7 10 7 Sim A 

 Banho de 
refinador  

Descarte de refinador 
Alteração da 
Qualidade do 
Solo e água 

6 7 10 7 Sim A 

Pintura  Emissão atmosférica 
Alteração da 
Qualidade do 
Solo e do ar 

5 2 10 10 Sim A 

Pintura  Descarte da tinta 
Alteração da 
Qualidade do 

Solo e da água 
4 5 10 7 Sim A 

Utilização de 
Equipamentos 

Eletrônicos 

Consumo de energia 
elétrica 

Esgotamento de 
recursos naturais 

3 4 1 8 Sim A 

Limpeza de 
instrumentos 

Lavagem de panos 
contaminados com 
fluidos de usinagem 

Alteração na 
qualidade da 

água 
5 2 3 7 Sim A 

 

 Todos os impactos ambientais avaliados foram significativos e estão 

identificados com “Sim”  

 

 

 

 



TABELA 08 – INDICATIVOS DE DETECÇÃO E CONTROLE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS. 
Fonte: empresa  

 



TABELA  09 - INDICATIVOS DE MAGNITUDE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS FORNECIDOS. 
Fonte: empresa 

 

 

Tabela 10 - INDICATIVOS DE SEVERIDADE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS. Fonte: 
empresa  

 



 

 
TABELA 11 - INDICATIVOS DE OCORRÊNCIAS DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
Fonte: empresa 
 

 

  

Conforme, se verifica a empresa tem um controle eficaz de seus aspectos e 

impactos ambientais gerados por sua atividade, apurados através do 

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais – TABELA 07, que são 

mensurados pela análise dos indicativos de detecção e controle, magnitude e 

severidade dos impactos que são pontuados de acordo com critérios fixados 

pela empresa. 

 Percebeu-se, todavia, que não obstante o controle, tais aspectos são 

passíveis de gerar impactos ambientais e devem ser monitorados efetivamente, 

até porque passíveis de comprometer o meio ambiente, em especial água, solo 

e ar.  

 No tocante a detecção, 66% dos aspectos e impactos dependem da 

ação humana. Não existem técnicas existentes que substituam a 

responsabilidade do funcionário no momento do gerenciamento dos resíduos 

provenientes do processo de usinagem.  



 Analisando-se sob o aspecto da magnitude dos aspectos ambientais, 

percebe-se que em face de atividade desenvolvida, o volume de descarte é 

grande, sendo 60% de magnitude moderada, alta ou muito alta. 

 Com relação à severidade dos aspectos ambientais, extrai-se que 53% 

dos aspectos têm severidade crítica, que afeta inclusive a saúde das pessoas, 

com efeitos cumulativos que geram alteração na água, solo e ar.  

 Ademais, 100% dos impactos mais relevantes têm ocorrência diária. 



5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 A seguir apresentam-se as discussões dos resultados destacados e 

selecionados para o presente estudo: 

 

 5.1 Percepção dos Colaboradores frente ao SGA segundo a ISO 

14001. 

 5.2 Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais 

predominantes no processo de usinagem. 

 

 

5.1 COLABORADORES FRENTE AO SGA SEGUNDO A ISO 14001 

 

Em decorrência dos resultados apurados no item 4.1, discute-se a 

atuação direta do SGA nos moldes da ISO 14001 no clima organizacional da 

empresa. 

Constatou-se que atua diretamente e de forma positiva, refletindo 

diretamente no índice de satisfação interna e na melhoria do fluxo de 

comunicação entre os diversos níveis da organização. Conectados, ambos os 

objetivos é possível desenvolver a cultura de valorização do cliente e a política 

de manutenção e o aprimoramento dos recursos humanos.  

Deve ser proporcionado aos funcionários um melhor entendimento da 

ISO 14001 no se refere ao gerenciamento e até mesmo na mudança de 

hábitos. É preciso desenvolver a consciência nos colaboradores de que para 

obter vantagem competitiva é preciso ter funcionários satisfeitos, bem como 

cuidar do meio ambiente. Mais importante ainda é valorizar o colaborador, com 

treinamentos variados, principalmente quanto às questões de gestão 

ambiental, pois o colaborador treinado sente-se valorizado e diligencia melhor 

suas atividades de forma a sentir-se motivado em participar do sistema de 

gestão ambiental. 

 Dos resultados, extraem-se propostas para promover a importância da 

gestão ambiental junto aos colaboradores da EMPRESA, citam-se as 

seguintes: 



 O colaborador deve saber a importância do lugar onde trabalha e da 

sua própria importância, pois só assim ele poderá ter um bom 

ambiente de trabalho e de equipe.  

 O colaborador deve compreender que reduzir o consumo é 

indispensável para desenvolver um SGA eficaz; 

 São os recursos humanos que fazem diferença quanto no sucesso 

ou fracasso de uma organização.  

Sob a ótica da cultura de proteção ao meio ambiente, o primeiro passo é 

ter funcionários comprometidos, informados e conscientizados de suas atitudes 

diárias em sua atividade para a preservação do meio ambiente. Além disso, 

desenvolver valores básicos é fundamental para adoção de ações (sinergia, 

gestão de conhecimento, competências técnicas) para viabilizar o 

desenvolvimento e a interação do comprometimento funcional.  

Verificou-se como contribuição, inserir na mente dos colaboradores a 

importância do SGA pela norma ISO 14001, esclarecendo todos os aspectos e 

impactos ambientais decorrentes da atividade e manter as campanhas de 

conscientização. 

Desta forma, sugerem-se as seguintes propostas: 

 Todos colaboradores são responsáveis pela preservação dos 

valores fundamentais e pela consolidação do novo estilo de atuação, 

de modo a viabilizar as mudanças impostas pela presença de novas 

tecnologias e por um mercado em permanente transformação. O 

desafio é, acima de tudo, tornar-se uma empresa a cada dia mais 

competitiva e a empresa conta com a contribuição de seus 

colaboradores para vencer este desafio. 

 O desenvolvimento de competências profissionais ambientais é vital 

para a eficácia do SGA nos moldes da ISO 14001.  

 Pesquisas regulares sobre as atitudes dos colaboradores dão um 

perfil de como e de onde os colaboradores estão motivados e 

sugestões para trabalhar em um ambiente motivador. 

O SGA pela norma ISO 14001 e sua influência na qualidade e atuação 

de uma empresa ecologicamente correta é visível. Os funcionários na grande 

maioria têm ciência do dever de respeitar o meio ambiente, não obstante a 



necessidade de melhora na instrução dos mesmos, além do fato de associarem 

a uma empresa ambientalmente correta.  

Com o presente estudo, pode-se observar o interesse dos funcionários 

por informações ambientais, fato que deve servir de incentivo para desenvolver 

e ampliar as políticas de divulgação da importância de um desenvolvimento 

sustentável, com esclarecimentos e recomendações aos seus colaboradores.  

 

5.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS PREDOMINANTES NO 

PROCESSO DE USINAGEM 

 

 Observa-se que a empresa monitora seus aspectos e impactos 

ambientais, procedimento que se tornou efetivo com a implantação da ISO 

14001. Todavia, o fato de seu processo de usinagem utilizar fluidos de corte, 

faz com que a atividade apresente risco ao meio ambiente, conforme FIGURA 

06:  

 

FIGURA 06 – IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS POR FLUIDOS DE CORTE Fonte: Alves 
(2006) 

  

 Ao avaliar os impactos gerados pela utilização dos fluidos de corte, 

deve-se, conforme Alves (2006), considerar dois principais efeitos: efeitos 

nocivos à atmosfera (interna e externa) e degradação do solo e recursos 

EFLUENTES SÓLIDOS E LÍQUIDOS 

FLUIDOS DE CORTE 

VAPORES          FUMAÇAS              GASES            FUMOS 

DEGRADAÇÃO DA ATMOSFERA 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO E DA ÁGUA 



hídricos, como está demonstrado na FIGURA 07 ilustrando as emissões de 

resíduos de fluido de corte: 

 

FIGURA 07 - EMISSÕES DE RESÍDUOS DE FLUIDO DE CORTE 
Fonte: Alves (2006) 
 

 Os fluidos de corte a base de emulsões de água em óleo que são 

utlizados pela empresa apresentam alto poder refrigerante, alto pode 

umectante, menos ação corrosiva, maior ação lubrificante e respondem melhor 

as ações de alta velocidade. 

 Entretanto, o descarte do fluido de corte é um processo indesejável, 

tanto pelo seu alto custo como pelos procedimentos legais que o envolvem, 

uma vez que deve ser feito por empresas especializadas e requer a analise e 

aprovação da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) 

que, por último indica o destino a ser dado. Além disso, a presença de 

microrganismo nos fluidos assume importância por constituir riscos à saúde 

dos trabalhadores, manifestados principalmente por infecções dermatológicas e 

respiratórias. 



 Na utilização de fluidos de corte, peças molhadas e sujas, assim como 

cavacos e partículas, saem do sistema da máquina e entram no sistema de 

limpeza e secagem. Segundo Byrne (1996), cerca de 30% do consumo total 

anual de fluido de corte é perdido através da remoção do sistema pelos meios 

mencionados acima, o que torna evidente a necessidade de se encontrar 

métodos eficazes para combater tais perdas. 

 Um ponto do SGA sob a norma ISO 14001 que deve ser destacado é a 

melhoria contínua dos processos e produtos da organização. Uma 

diferenciação que deve ser feita para se atingir bons resultados em termos de 

melhoria contínua é entre melhoria tática (nível operacional) e estratégica (nível 

de sistema). A última assume grande importância e requer elaborações em 

termos de indicadores de desempenho de processo/operacional e indicadores 

de desempenho estratégico/gerencial, pois implicam maiores níveis de 

ambição ambiental, pois enfatizam não somente os processos internos da 

organização, mas também questões fundamentais, tais como: análise de ciclo 

de vida, desenvolvimento de produtos orientados ao meio ambiente e requisitos 

dos fornecedores, sendo o que esclarecem Brouwer et al. (2007). 

 Para buscar a melhoria contínua, a empresa deve, portanto, pensar em 

novas tecnologias para implantar no seu processo produtivo, restringindo ao 

máximo o uso de fluidos de corte. 

 Atualmente, a tecnologia mais utilizada para refrigeração durante a 

usinagem é de inundação, ou seja, uma grande quantidade de fluido de corte é 

lançada continuamente na região de corte, exigindo o consumo de um grande 

volume desse produto. 

 Para a indústria, a condição para o uso de um processo de usinagem 

sem fluido de corte é que as operações envolvidas devam ao menos alcançar 

os mesmos tempos de corte, vida da ferramenta e qualidade das peças 

produzidas com fluido de corte. A usinagem sem fluido não consiste em 

simplesmente interromper sua alimentação, mas exige uma adaptação 

compatível de todos os fatores que influenciam em cada processo. 



 Segundo Zeilmann (2003) Sabe-se que em alguns casos não se pode 

restringi-lo totalmente, mas sim, diminuir sua quantidade, utilizando assim, a 

técnica da Mínima Quantidade de Lubrificante (MQL). O MQL tem-se mostrado 

uma boa alternativa para alguns processos onde os fluidos de corte não podem 

ser totalmente eliminados. 

 Seria uma solução intermediária e a curto prazo, entre uma usinagem a 

seco e uma usinagem com fluido de corte tradicional. 

 O corte com mínima quantidade de lubrificante (MQL), uma quantidade 

mínima de óleo (geralmente < 80 ml/h) é pulverizada em um fluxo de ar 

comprimido. Em alguns casos, esta quantidade pode ser ultrapassada, 

dependendo do volume de cavaco e do processo de usinagem. Esta mínima 

quantidade de óleo é suficiente para reduzir o atrito da ferramenta e ainda 

evitar aderências de materiais, Dörr (2000). Machado et al. ( 2000) salientam, 

porém, que esta técnica possui vantagens e desvantagens em relação à 

usinagem com fluido abundante, as vantagens são: redução do volume de 

descarte, produção de peças e cavacos mais limpos, redução de custos de 

processamento, limpeza e acondicionamento. Contudo, possuem 

desvantagens. Duas delas são a névoa e a fumaça de óleo geradas durante o 

uso da mínima quantidade de lubrificante na usinagem que podem ser 

considerados subprodutos indesejáveis, pois contribuem para aumentar o 

índice de poluentes em suspensão do ar e tornam-se fatores de preocupação. 

Assim, embora o uso de quantidade mínima de fluido não exija preocupação 

com o descarte e reciclagem do óleo e do cavaco é necessário que se tenha 

um bom sistema de exaustão na máquina. Também com a utilização da MQL 

pode-se ter, em alguns processos, um maior desgaste da ferramenta. 

 Uma comparação de custos das usinagens por inundação e a MQL, 

segundo Dörr (1999), foi feita com relação a custos dos investimentos, dos 

custos fixos e proporcionais anuais na BMW da Alemanha. A confrontação dos 

custos totais de investimento na linha transfer, inclusive do equipamento para 

limpeza de cavacos, comprovou vantagens financeiras de 22% na usinagem 

com a tecnologia MQL. 



 Alternativa, seria a usinagem a seco que, conforme Alves (2005) é 

constituída por uma pistola, que produz um jato constante de ar para a 

ferramenta de corte que afasta os cavacos durante a usinagem.  

 Para Alves (2005) a eliminação total dos fluidos de corte no processo só 

é viável quando o tempo de usinagem, o tempo de vida da ferramenta e a 

qualidade superficial da peça for pelo menos semelhante à conseguida com a 

usinagem usando-se fluidos de corte tradicionais.  

 A usinagem a seco, para Klocke et al. (1996), se apresenta como a 

melhor alternativa para resolver os problemas causados pelos fluidos de corte, 

porém a usinagem a seco não consiste em simplesmente interromper a 

alimentação de fluido de corte de um determinado processo, mas sim exige 

uma adaptação compatível de todos os fatores influentes neste processo, 

FIGURA 08 

 

 

FIGURA 08 – FATORES INFLUENTES NA USINAGEM A SECO 
Fonte: Klocke et al.(1996). 

 

 Klocke et al (1996) afirma que na usinagem a seco não se verificam as 

funções primárias dos fluidos de corte, ou seja, refrigeração, lubrificação e 



transporte de cavacos. As consequências disto são mostradas na FIGURA 9, e 

evidenciando que a usinagem a seco exige a introdução de medidas 

adequadas que possam compensar a falta das funções primárias do fluido de 

corte. As restrições à usinagem a seco podem ser as exigências de qualidade 

da peça, mas também podem resultar através de determinados materiais 

(peça-ferramenta) e/ou combinações de processos. Percebe-se através da 

atual situação da usinagem a seco, que muitos processos não são possíveis de 

serem realizados devido à atual concepção e desenvolvimento em que se 

encontram as ferramentas. 

 

 

        FIGURA 09 – FUNÇÕES PRIMÁRIAS DO FLUIDO DE CORTE 
        Fonte: Klocke et al.(1996) 

 

 Alves et al. (2007) apontam que as vantagens desta tecnologia são o 

atendimento aos requisitos ecológicos, redução de custos (eliminação do 

fluido) e aumento da produtividade (devido ao incremento nos parâmetros de 

usinagem). Porém, existem algumas desvantagens, tais como problemas 

provocados pelas poeiras produzidas pela operação a seco (associadas à 



usinagem de ferros fundidos), maior solicitação térmica da peça, provocando 

um efeito negativo na qualidade final da peça e necessidade de ferramentas 

especiais. A usinagem a seco necessita de novas soluções no sistema 

ferramenta–máquina–peça–processo. No caso de ferramentas, os 

revestimentos desempenham um papel importante, juntamente com outros 

materiais e geometrias. Por outro lado, como a distribuição de calor é afetada, 

deve-se pensar em uma concepção mais adequada para a máquina-

ferramenta. A máquina para trabalhar com usinagem a seco deve ter um 

sistema eficiente de transporte dos cavacos. Também deve-se considerar os 

parâmetros de usinagem, os quais devem ser escolhidos de maneira a obter 

tempos de corte não muito mais elevados comparativamente à usinagem com 

fluidos. 

 Filho et al. (2001), com base nos resultados de experimentos realizados 

pelos os autores, concluíram que a condição de corte a seco apresentou o 

melhor desempenho no torneamento do aço endurecido. Este fato está 

relacionado com a maior vida da ferramenta do que na condição de 

refrigeração abundante. 

 Weingaertner, et. al .(1999) apontam alternativa para substituição do 

processo, quando o processo não permita o emprego das alternativas 

anteriores. Uma solução extrema é substituir o processo em questão por um ou 

mais processos alternativos que consigam os mesmos resultados que o 

processo original. Esta solução exige por parte do usuário a disposição para 

avaliar os processos utilizados,  aceitar o risco de tentar novas formas de 

produção e testar novas tecnologias. 

 Certo é que a atividade de usinagem desenvolvida na empresa apesar 

de monitorada, gera impactos ambientais, pois utiliza apenas o método de 

fluido de corte. As alternativas para um processo produtivo de usinagem 

ambientalmente sustentável são variadas, como é o caso da MQL ou usinagem 

a seco. Todavia, é preciso analisar se as tecnologias ofertadas são adequadas 

ao processo produtivo específico da empresa. Alterações significativas do 

processo para adaptá-lo às tecnologias limpas demandam planejamento e 

investimento, além do treinamento dos colaboradores, mas são indispensáveis 



para manutenção da certificação da ISO 14001 com a busca pela melhoria 

contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 DISCUSSÕES FINAIS 

 

 Diante dos resultados apontados verificou-se que existem percalços na 

atividade empresarial. Todavia, verifica-se que é possível compatibilizar as 

atividades da empresa com o meio ambiente, visando reduzir os impactos 

ambientais, a geração de resíduos, a redução do consumo de energia e 

recursos hídricos na fabricação de seus produtos. A empresa busca o 

desenvolvimento sustentável e já desenvolveu uma cultura de preocupação 

com o meio ambiente. Destaca-se que: 

  - o PDCA é aplicado;  

   - a empresa possui uma política ambiental e divulga a todos que é 

certificada de acordo com a norma ISO 14001; 

  - a empresa realiza de forma ativa procedimentos inerentes à 

comunicação e treinamento de seus colaboradores, não obstante necessitar de 

aprimoramento constante;  

 - tem consciência de que o SGA com base na ISO 14001 só lhe 

acarretou benefícios, pois lhe permitiu adotar critérios claros e objetivos de 

gerenciamento ambiental, bem como lhe promoveu como empresa 

ambientalmente correta, garantindo sua competitividade no seu segmento de 

mercado. 

  - a empresa conhece a dimensão exata de seus aspectos e impactos, o 

que lhe permite melhorar ainda mais seu desempenho ambiental, 



principalmente quanto à necessidade de utilização de novas tecnologias no 

processo de usinagem. 

 Os resultados obtidos com o presente estudo indicaram objetivamente a 

necessidade de atenção especial da alta administração para promoção de 

ações que visem a melhoria contínua. 

 .  

  

 



6 CONCLUSÃO   

 

O estudo desenvolvido foi marcado por vários pontos interessantes e 

recomendáveis a reflexão do empresariado acerca da necessidade e até 

mesmo da conveniência de preservar o meio ambiente durante seu processo 

produtivo. 

O progresso tecnológico não precisa ser sinônimo de lesão ao meio 

ambiente, basta que a empresa entenda e conheça seus colaboradores, bem 

como os riscos que emanam da sua atividade e as tecnologias que podem 

minimizar esses impactos. 

Adotar um SGA eficaz só traz benefícios, afastando em definitivo as 

ideias retrógradas como a de que a implantação de um sistema de gestão 

ambiental só gera despesas desnecessárias. Velhos conceitos devem ser 

considerados apenas como comparativo ao que deve ser feito para melhorar.  

A ISO 14001, em especial, permite que a empresa obtenha informações 

claras e objetivas sobre os impactos de uma atividade, esclarecendo ao 

empresário a necessidade de buscar sempre novas tecnologias, que além de 

otimizar a produção, preservam o meio ambiente.  

A gestão ambiental busca envolver a empresa como um todo, 

principalmente focada nas atitudes dos colaboradores e novas tecnologias 

como forma de otimizar o processo produtivo 

Investir em comunicação e treinamento dos funcionários para que todos 

entendam a sistemática integral da empresa e adotem posturas preventivas de 

preservação ao meio ambiente é fundamental. O treinamento deve ser 

intensificado aos funcionários que trabalhem em áreas de atividades geradoras 

de aspectos e impactos ambientais, como é o caso da usinagem.  

Utilizar tecnologias limpas também é um apelo do mercado para uma 

empresa se manter competitiva, principalmente no setor automotivo. 

Preocupações com o meio ambiente já não se traduzem em conjecturas 

para um futuro distante e cheio de incertezas. Os dados demonstram que é 

chegado o momento de perceber a verdadeira nova configuração dos 

mercados do mundo todo e observar os fatores realmente fundamentais para 

prosperar no novo cenário empresarial. 



O que está por vir não é a volta do cenário anterior. Tem-se um contexto 

muito diverso de padrões e visões que pressionam para novas condutas. 

Sobreviver no mercado não é questão de força ou inteligência, mas de 

adaptação à nova ordem mercadológica que impõe a política de preservação 

do meio ambiente. 

Cabe ressaltar, todavia, que o SGA baseado nos requisitos da ISO 

14001 não será o responsável pelo fim de todos os problemas inerentes ao 

meio ambiente, mas uma excelente alternativa para minimizá-los dentro de um 

desenvolvimento sustentável.  

 As empresas não precisam interromper a produção e diminuir seus 

lucros. Muito pelo contrário. Uma empresa ambientalmente correta, com um 

SGA eficaz baseado na ISO 14001, pode diminuir suas despesas com a 

redução do consumo e descarte, pois certificação lhe fornece dados precisos 

do que precisa ser monitorado e melhorado.  

 É preciso, porém desenvolver políticas ambientais sérias, inserir-se na 

cadeia de produção de forma legal e ética e promover a mudança de 

comportamento. 

 Os dados obtidos no presente estudo não podem permanecer 

estagnados, pois são hábeis a contribuir para outras empresas, sejam do setor 

automotivo, sejam dos demais ramos empresariais.  

Empresas que ignorarem tal tendência estarão fadadas a ficarem para 

trás. Sofrerão pressões internas de seus colaboradores e externamente 

estarão vulneráveis às exigências dos seus clientes, fornecedores e 

consumidores.  

 Existe uma força mercadológica e ambiental que incide sobre o 

empresariado. É uma nova forma de gerenciar. Antigos hábitos não são 

coerentes com o comportamento e estruturas necessárias para o sucesso de 

um sistema de gestão ambiental na realidade do mundo atual. Novas 

tecnologias estão surgindo exatamente para promover um gerenciamento mais 

inteligente e compatível com as exigências mundiais que impõem políticas 

ambientais de melhoria contínua.   
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS 

 

Instituto para o Desenvolvimento de Tecnologia - LACTEC 

Instituto de Engenharia do Paraná – IEP 

Programa de Desenvolvimento de Tecnologia - PRODETEC 

Objetivo: Dissertação de Mestrado  

Aluno (a): Andréia Cristina Caldani 

 

 

Caro Colaborador, 

 

 O objetivo desse questionário é levantar e analisar como os itens relacionados os 

impactos da implantação e manutenção de sistemas de gestão ambiental ISO 14001, 

analisando o estudo de caso. O levantamento dessas informações é muito importante para a 

elaboração e conclusão desta dissertação de mestrado, bem como, para responder qual é a 

real importância da gestão ambiental em uma organização, que realmente importa para o 

colaborador. Peço por gentileza que respondam esse questionário e agradeço 

antecipadamente a colaboração.      

 

OS IMPACTOS DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL BASEADO NA 

ISO 14001 

 

Perfil do pesquisado: _________________________________________ 

Escolaridade: _________________________________________ 

Tempo de empresa: _______________________________________ 

Departamento: _________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Você considera que a atividade da sua empresa gera impactos ambientais? 

  Sim 

             Não 

 

2. Sua empresa adota algum tipo de controle ambiental?  

  Sim 

             Não 

  não tem conhecimento 

 



3. Você conhece quais são as políticas ambientais que sua empresa adota para minimizar os 

impactos ambientais? Conhece as normas da ISO 14001? 

  Sim 

  Não 

 

4. Quais os impactos mais consideráveis da atividade econômica da sua empresa? 

  consumo de água 

             consumo de energia 

  resíduos decorrentes da usinagem 

  não sabem definir 

  outros 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________ 

 

5. Você já teve oportunidade de participar de curso e/ou treinamento para melhorar a qualidade 

da gestão ambiental? 

  Sim 

  Não 

 

6. Você acredita que o aprendizado adquirido na empresa sobre o Sistema de Gestão 

Ambiental pode contribuir com a sua vida na sociedade. Aponte onde essa contribuição poderá 

ser mais efetiva. 

  Sim 

  Não 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

 

7. No seu ambiente de trabalho, o que você acha que está faltando por parte dos seus colegas 

no que se refere a implantação da gestão ambiental ISO 14001? Selecione somente uma 

opção. 

  Informação completa 

  Confiança 

  Cordialidade 

  Comprometimento 

  Ênfase nos pontos fortes 

  Outros: ___________________________________________________ 

 



8. Marque um X na opção que para você é mais importante no seu desenvolvimento pessoal: 

  Delegação satisfatória 

  Respeito pelo tempo alheio 

  Busca constante pela qualidade na entrega das atividades 

  Treinamento constante para novas responsabilidades 

  Outros: ___________________________________________________ 

 

 

9. Você tem alguma consideração importante a respeito da qualidade de vida atingida com a 

implantação da gestão ambiental ISO 14001? 

 

  Sim 

  Não 

 Se sim qual?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

 

 

Agradeço a atenção, 

 

Andréia Cristina Caldani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


