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INTRODUÇÃO 
A visão contemporânea das organizações com relação ao meio 

ambiente insere-se no processo de mudanças que vem ocorrendo na 

sociedade nas últimas décadas.  

Este processo fez a empresa ser vista como uma instituição 

sociopolítica com claras responsabilidades sociais que excedem a 

produção de bens e serviços.  

Esta responsabilidade social implica em um sentido de obrigação 

para com a sociedade de diversas formas, entre as quais, a proteção 

ambiental. 

A preocupação que a sociedade vem demonstrando com a qualidade 

do ambiente e com a utilização sustentável dos recursos naturais 

tem-se refletido na elaboração de leis ambientais cada vez mais 

restritivas à emissão de poluentes, à disposição de resíduos sólidos 

e líquidos, à emissão de ruídos e à exploração de recursos naturais.  

Acrescente-se a tais exigências, a existência de um mercado em 

crescente processo de conscientização ecológica, no qual 

mecanismos como selos verdes e Normas, como a Série ISO 14000, 

passam a constituir atributos desejáveis, não somente para a 

aceitação e compra de produtos e serviços, como também para a 

construção de uma imagem ambientalmente positiva junto à 

sociedade. 

A implantação sistematizada de 

processos de Gestão Ambiental 

tem sido uma das respostas das 

empresas a este conjunto de 

pressões. Assim, a gestão 

ambiental no âmbito das 

empresas tem significado a 

implementação de programas 

voltados para o desenvolvimento 

de tecnologias, a revisão de 

processos produtivos, o estudo 

de ciclo de vida dos produtos e a produção de “produtos verdes”, 

entre outros, que buscam cumprir imposições legais, aproveitar 

oportunidades de negócios e investir na imagem institucional. 

As ações de empresas em termos de preservação, conservação 

ambiental e competitividade estratégica – produtos, serviços, 



imagem institucional e de responsabilidade social - passaram a 

consubstanciar-se na implantação de sistemas de gestão ambiental 

para obter reconhecimento da qualidade ambiental de seus 

processos, produtos e condutas obtidos por meio de certificação 

voluntária, com base em normas internacionalmente reconhecidas. 

Pode-se conceituar gestão ambiental como um conjunto 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.  

O sistema de gestão ambiental deve envolver as seguintes áreas de 

atividades das empresas: elaboração de políticas (estratégia), 

auditoria de atividades, administração de mudanças, e comunicação 

e aprendizagem dentro e fora da empresa.  

 

NORMAS AMBIENTAIS 
No início da década de 1990, as organizações responsáveis pela 

padronização e normalização, notadamente aquelas localizadas nos 

países industrializados, começaram a atender as demandas da 

sociedade e as exigências do mercado, no sentido de sistematizar 

procedimentos pelas 

empresas que refletissem 

suas preocupações com a 

qualidade ambiental e com 

a conservação dos 

recursos naturais. 

Esses procedimentos 

materializaram-se por meio 

da criação e 

desenvolvimento de 

Sistemas de Gestão Ambiental destinados a orientar as empresas a 

adequarem-se a determinadas normas de aceitação e 

reconhecimento geral. Estes sistemas, posteriormente, vieram a 

configurar-se como importantes componentes nas estratégias 

empresariais. 

“A gestão ambiental, enfim, torna-se um importante instrumento 

gerencial para capacitação e criação de condições de 

competitividade para as organizações, qualquer que seja o seu 

segmento econômico” 



A Europa deu os primeiros passos neste sentido, destacando-se o 

Reino Unido, que por meio do BRITISH STANDARD  INSTITUTION 

– BSI, criou, em 1992, a BS 7750 – um conjunto de normas 

compondo um sistema de gestão ambiental aplicável às empresas 

daquele país. 

A Comunidade Européia, em 1994, também criou uma legislação 

própria para os países membros, estabelecendo normas para a 

concepção e implantação de um sistema de gestão ambiental, como 

parte de um sistema de gerenciamento ecológico e plano de 

auditoria, conhecido pelo nome de EMAS – ECO MANAGEMENT 

AND AUDIT SCHEME. A CANADIAN STANDARD ASSOCIATION 

padronizou procedimentos para a implantação de sistema de gestão 

ambiental e para a obtenção de rotulagem ecológica dos produtos. 

Estados Unidos, Alemanha e Japão adotaram normas para a 

rotulagem ambiental de produtos. 

Com a ampla aceitação internacional da norma Série ISO 9000 – 

Sistema de Gestão da Qualidade - e o início da proliferação de 

normas ambientais em todo o mundo, a INTERNATIONAL 

ORGANIZATION for STANDARDIZATION - ISO iniciou 

levantamentos para avaliar a necessidade de normas internacionais 

aplicáveis à gestão ambiental, culminando com a criação da norma 

Série ISO 14000. 

Assim como a BS 7.750 e a EMAS, a Série ISO 14000 é também 

uma norma de uso voluntário, orientadora da criação e implantação 

de um sistema de gestão ambiental em 

nível empresarial, sendo a única norma 

internacional de amplo aceite e 

aplicação voltada para sistemas de 

gestão ambiental. Para a obtenção da 

certificação Série ISO 14000, à 

semelhança das demais normas ISO, 

as empresas necessitam passar por 

etapas formais de implantação, as quais 

são aferidas por meio de auditorias 

externas. 

 



NORMAS DA SÉRIE ISO 14000 
As normas da Série ISO 14000 foram desenvolvidas pelo Comitê 

Técnico 207 da INTERNATIONAL ORGANIZATION for 

STANDARDIZATION – ISO -TC 2074. Trata-se de um grupo de 

normas que fornece ferramentas e estabelece um padrão de Sistema 

de Gestão Ambiental, abrangendo áreas bem definidas: 

_ Sistemas de Gestão Ambiental (Série ISO 14001, 14004 e 14005); 

_ Auditorias Ambientais (ISO 14015 e 19011 ); 

_ Rotulagem Ambiental (Série ISO 14020, 14021, 14024 e 14025); 

_ Avaliação de Desempenho Ambiental (Série ISO 14031);  

_ Avaliação do Ciclo de Vida de Produto (Série ISO 14040 e 14044); 

_ Termos e Definições (Série ISO 14050); 

_ Outras Áreas Afins (Série ISO 14062 e 14063). 

 

 

Os quadros 1 e 2 resumem as aplicações das normas que fazem 

parte da séria ISO 14000. 

 



 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Normas da Série ISO 14000 e suas aplicações. 

Implementação 
de Sistemas de 

Gestão 
Ambiental 

(SGA) 

ISO 14001 

Especifica os 
requisitos para 

que o SGA possa 
ser objetivamente 
auditado para fins 
de certificação de 
primeira, segunda 
ou terceira parte 

ISO 14004 

Fornece 
diretrizes 

para ajudar a 
organização a 
estabelecer e 
implementar 

um SGA, 
incluindo 

orientações 
que vão além 

dos 
requisitos da 

ISO 14001 

 ISO 14005 

Diretrizes para 
a 

implementação 
em fases de 

um sistema de 
gestão 

ambiental, 
incluindo o 

uso de 
avaliação de 
desempenho 

ambiental  

 

- 

Realização de 
Auditorias 

Ambientais e 
de Outras 

Investigações 
Relacionadas 

ISO 14015 

Ajuda a 
organização a 
identificar e 
avaliar os 
aspectos 

ambientais e suas 
conseqüências 

para a empresa, a 
fim de dar suporte 
à transferência de 

propriedades, 
responsabilidades 

e obrigações de 
uma parte para 

outra 

ISO 19011 

Fornece 
diretrizes 
sobre os 

princípios de 
auditoria; a 
gestão de 

programas de 
auditoria; a 

realização de 
auditorias de 
sistemas de 
gestão; e a 

competência 
de auditores 

   

Avaliação do 
Desempenho 

Ambiental 

ISO 14031 

Fornece diretrizes 
sobre a seleção e 

o uso de 
indicadores para 

avaliar o 
desempenho 
ambiental da 
organização 

Comunicação 
de resultados 

ISO 14063 

Comunicação 
ambiental – 
diretrizes e 
exemplos 

Compreensão 
de termos e 
definições 

ISO 14050 

Ajuda a 
organização a 
compreender 

os termos 
usados nas 
normas da 
série ISO 

14000 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Complementação Normas da Série ISO 14000 e suas aplicações. 

Uso de Rótulos e 
Declarações 
Ambientais 

ISO 14020  

Fornece 
princípios gerais 

que servem 
como base para 

o 
desenvolvimento 

de diretrizes e 
normas ISO 

sobre rótulos e 
declarações 
ambientais 

ISO 14021 

Fornece 
diretrizes sobre a 
terminologia, os 
símbolos e as 

metodologias de 
ensaio e 

verificação que a 
organização deve 

usar para auto-
declarar os 
aspectos 

ambientais de 
seus produtos e 

serviços 
(Rotulagem 
Ambiental  

Tipo II) 

ISO 14024 

Fornece os 
princípios e 

procedimentos 
guias para 

programas de 
certificação de 
terceira parte 
(Rotulagem 
Ambiental 

Tipo I) 

ISO 14025 

Rótulos e 
declarações 
ambientais - 
Declarações 

ambientais de 
Tipo III - 

Princípios e 
procedimentos 

Realização de 
Avaliações do 
Ciclo de Vida 

(ACV) 

ISO 14040 

Fornece os 
princípios gerais, 
a estrutura e os 

requisitos 
metodológicos 
para a ACV de 

produtos e 
serviços 

ISO 14044 

Avaliação do 
ciclo de vida - 
Requisitos e 
orientações  

  

Inclusão de 
Aspectos 

Ambientais em 
Produtos e em 

Normas de 
Produtos 

Guia ISO 64 

Guia para 
consideração de 

questões 
ambientais em 

normas de 
produtos  

ISO 14062 

Fornece 
conceitos e 

práticas atuais 
relacionadas com 

a integração de 
aspectos 

ambientais no 
projeto e 

desenvolvimento 
de produtos 

- 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 



A Norma NBR Série ISO 14000 especifica as principais exigências 

para a implantação e adoção de um sistema de gestão ambiental, 

orientando a empresa na elaboração da política ambiental e no 

estabelecimento de estratégias, objetivos e metas, levando em 

consideração os impactos ambientais significativos e a legislação 

ambiental em vigor no país. 

Em suma, as normas contidas na Série ISO 14000 são dirigidas para 

a organização e para o produto. As normas dirigidas para o produto 

dizem respeito a determinação dos impactos ambientais de produtos 

e serviços sobre o seu ciclo de vida, rotulagem e declarações 

ambientais. As normas dirigidas para a organização proporcionam 

um abrangente guia para o estabelecimento, manutenção e 

avaliação de um sistema de gestão ambiental. 

 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) 
As empresas têm se defrontado com um processo crescente de 

cobrança por uma postura responsável e de comprometimento com 

o meio ambiente. Esta cobrança tem influenciado a ciência, a política, 

a legislação, e as formas de gestão e planejamento, sob pressão 

crescente dos órgãos reguladores e fiscalizadores, das organizações 

não governamentais e, principalmente, do próprio mercado, incluindo 

as entidades financiadoras, como bancos, seguradoras e os próprios 

consumidores. 

Sob tais condições, as empresas têm 

procurado estabelecer formas de 

gestão com objetivos explícitos de 

controle da poluição e de redução 

das taxas de efluentes, controlando 

e/ou minimizando os impactos 

ambientais, como também 

otimizando o uso de recursos 

naturais – controle de uso da água, 

energia, outros insumos, etc.. Uma 

das formas de gerenciamento 

ambiental de maior adoção pelas 

empresas tem sido a implementação de um sistema de gestão 

ambiental, segundo as normas internacionais Série ISO 14000, 

visando a obtenção de uma certificação. 



De acordo com a NBR Série ISO 14000 as normas de gestão 

ambiental têm por objetivo prover às organizações uma estrutura 

para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às 

mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as 

necessidades Socioeconômicas. 

Essas normas enfatizam os seguintes aspectos da gestão ambiental:  

*sistemas de gerenciamento ambiental; 

*auditoria ambiental e investigações relacionadas; 

*rotulagem e declarações ambientais;  

*avaliação de desempenho ambiental e termos e definições.  

Este conjunto reflete e atende as necessidades das empresas, 

criando-lhes uma base comum para o gerenciamento empresarial 

das questões relativas ao meio ambiente. 

Na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, contudo, o 

primeiro passo deve ser a formalização por parte da direção da 

empresa, perante a sua corporação, do desejo da instituição em 

adotar um SGA, deixando claro suas intenções, e enfatizando os 

benefícios a serem obtidos com a sua adoção. Isso se traduz em 

comprometimento de sua alta administração, ou, em alguns casos, 

dos gerentes e chefias de suas unidades, com a realização de 

palestras de conscientização e de esclarecimentos da abrangência 

pretendida, realização de diagnósticos ambientais, definição formal 

do grupo coordenador, definição de um cronograma de implantação, 

e, finalmente, no lançamento oficial do programa de implantação do 

SGA. 

A Norma ABNT NBR 14001 é baseada na metodologia conhecida 

como Plan-Do-Check-Act (PDCA, 

em português: Planejar, Executar, 

Verificar, Agir). 

 

_ Planejar: estabelecer os 

objetivos e processos necessários 

para atingir os resultados em 

concordância com a política 

ambiental da organização; 



_ Executar: implementar os processos; 

_ Verificar: monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e 

relatar os resultados; 

_Agir: agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema 

da gestão ambiental. 

A figura 1 adaptada da norma NBR ISO 14001 mostra a relação do 

Ciclo PDCA e a estrutura da norma. 

 

Fonte: Adaptado de ISO 14001:2015 

Figura 1: Escopo do Sistema de Gestão Ambiental e o Ciclo PDCA 
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A figura 1 mostra a alta administração da empresa no centro do 

sistema e isso não é uma coincidência. Todo sistema de gestão deve 

ter início na alta administração da empresa, mas a norma enfatiza 

essa necessidade e atrela o sucesso do sistema ao envolvimento da 

liderança, com a gestão integrada de negócios e meio ambiente.  

O Sistema de Gestão Ambiental proposto pela NBR ISO 14001/2015 

busca um maior equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, sempre levando em conta as influências internas e 

externas e as necessidades e expectativas das partes interessadas. 

O SGA deve assumir que os impactos ambientais influenciam na 

gestão estratégica da empresa. Os eventos podem ter repercussão 

mais ampla do que só ambientais.  

O contexto econômico do país, as mudanças sociais de como os 

consumidores se comportam em relação aos produtos devem nortear 

o sistema de gestão ambiental. Não é mais possível focar só na 

melhoria do SGA, mas é preciso buscar uma real melhoria no 

desempenho ambiental. A melhoria contínua tem que mostrar 

resultados efetivos de redução na geração de resíduos, efluentes 

líquidos e emissões atmosféricas. 

 

A figura 2 ilustra a estrutura de um SGA que é baseada em princípios 

que regem sua implantação. 



 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

Figura 2: Estrutura de um SGA 
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PROJETO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
O primeiro passo para elaboração de um SGA é a tomada de decisão 

e disposição real da alta administração da empresa nesse sentido.  

A organização deve declarar suas intenções e princípios em relação 

ao seu desempenho ambiental global e prover uma estrutura de ação 

que venha a convergir para seus objetivos e metas ambientais. Essa 

declaração ocorrer por meio de uma Política Ambiental, que é um 

documento formal que abordará os valores e filosofia da empresa 

relativos ao meio ambiente. 

Uma Política Ambiental bem elaborada 

deve ser apropriada à natureza, escala e 

impactos ambientais das atividades, 

produtos e serviços do empreendimento, 

deve fornecer a estrutura para o 

estabelecimento e revisão dos objetivos 

e metas ambientais, deve estar 

disponível ao público e deve constar em 

seu texto: 

_o compromisso com a melhoria contínua e a prevenção da poluição; 

_o comprometimento com a legislação e normas ambientais 

aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização. 

Após a elaboração da Política Ambiental vem a etapa de 

Planejamento, que inclui o levantamento dos aspectos ambientais, 

dos requisitos legais e outros requisitos pertinentes, o 

estabelecimento dos objetivos e metas e do Programa de Gestão 

Ambiental. 

O levantamento dos aspectos ambientais consiste na indicação de 

todos os impactos ambientais significativos, reais e potenciais 

relacionados às atividades, produtos e serviços da empresa. Os 

aspectos ambientais estão relacionados as causas de danos 

ambientais e os impactos ambientais aos efeitos ambientais, 

adversos ou benéficos. 

Não existe SGA se a legislação não estiver minimamente 

contemplada, mas para isso é necessário elevar o nível de 

organização para que seja feito um cadastramento das leis aplicáveis 

e sejam estabelecidos códigos de conduta que sejam condizentes 

com as exigências legais específicas da empresa e com os 



compromissos ambientais assumidos pela corporação em sua 

Política Ambiental. 

Os objetivos e metas estabelecidos na etapa de Planejamento devem 

refletir os aspectos e impactos ambientais significativos e relevantes 

e devem ser alcançados operacionalmente por setores específicos 

da empresa, com responsabilização definida. 

O Programa de Gestão 

Ambiental deve ser entendido 

pela empresa como sendo um 

roteiro para implantar e 

manter um sistema de gestão 

ambiental que permita 

alcançar os objetivos e metas, 

previamente definidos.  

O Programa de Gestão 

Ambiental deve conter um 

cronograma de execução, que permita comparação entre o realizado 

e o previsto, recursos financeiros alocados às atividades e definição 

de responsabilidades e prazos de cumprimento dos objetivos e 

metas. 

Com a Política Ambiental estabelecida e com o Planejamento do 

SGA em mãos chega-se a etapa de Implementação e Operação. É 

hora de tirar o SGA do papel e colocá-lo em prática. Para isso é 

necessário criar mecanismos de apoio para atender a Política 

Ambiental e os objetivos e metas do sistema. 

Nessa etapa as funções, responsabilidades e autoridades devem ser 

claramente documentadas e informadas. Cabe a alta administração 

fornecer recursos humanos, financeiros, tecnológicos e logísticos 

essenciais para a implantação e 

controle do SGA. 

A empresa deve estabelecer 

procedimentos que propiciem aos 

seus empregados a 

conscientização da importância e 

responsabilidade em atingir a 

conformidade com a política 

ambiental; em avaliar os impactos 

ambientais significativos, reais ou 



potenciais de suas atividades, os benefícios ao meio ambiente que 

possam resultar da melhoria no seu desempenho pessoal, bem como 

as consequências potenciais da inobservância dos procedimentos 

operacionais recomendados. Ainda, identificar as necessidades de 

treinamento, particularmente aos empregados cujas atividades 

possam provocar impactos ambientais significativos sobre o meio 

ambiente. 

A empresa deve criar e manter procedimentos para a comunicação 

interna e externa e desta forma: 

_criar canais de comunicação organizacional e técnica entre os 

vários níveis e funções dentro da organização;  

_receber, documentar e responder a comunicação relevante 

recebida das partes externas interessadas nos aspectos ambientais 

e no sistema de gestão ambiental; 

_manter registros das decisões relativas aos aspectos ambientais 

importantes e sua comunicação às partes externas envolvidas; 

_identificar do tipo de divulgação pode ter impacto positivo sobre a 

imagem da instituição; 

_definir um público de maior interesse e desenvolvendo estratégias 

de comunicação externa; 

_selecionar canais favoráveis, veículos e forma de comunicação 

deixando claro a intenção de periodicidade da comunicação. 

A Implantação e Operação do SGA pressupõe um controle rigoroso 

de documentos e um controle operacional eficaz. O controle de 

documentos deve garantir a localização rápida da informação e sua 

atualização constante, 

fazendo com que essa 

informação seja acessada de 

forma segura, sempre que 

necessário. O controle 

operacional deve consistir de 

atividades relacionadas à 

prevenção da poluição e 

conservação de recursos. 

Esse controle operacional 

deve atuar em novos projetos, em modificações de processos e nos 

lançamentos de novos produtos e embalagens. 



A empresa deve estar sempre preparada para situações de 

emergência e para eventos não controlados. Para isso é preciso 

identificar as possíveis ocorrências e definir formas de minimizar os 

impactos associados e prover recursos e treinamento necessários 

para colaboradores. 

O sucesso da implantação do SGA depende da constante verificação 

do andamento do sistema e da capacidade de reagir adequadamente 

e rapidamente com ações corretivas. Agir de forma preventiva é 

crucial, mas para isso é avaliar o SGA continuamente a partir de 

ações de monitoramento e medição, que devem gerar dados úteis e 

confiáveis. Monitorar o processo significa acompanhar a evolução 

dos dados e controlar significa manter o processo dentro dos limites 

preestabelecidos. 

O estabelecimento de medidas 

e o acompanhamento do 

desempenho ambiental das 

empresas são ferramentas 

úteis no sentido de gerenciar 

as atividades ambientais, 

principalmente aquelas 

consideradas estratégicas. O 

desempenho ambiental 

depende das não-

conformidades encontradas e 

das ações preventivas e 

corretivas que a empresa e 

capaz de aplicar. 

Uma Não-conformidade significa qualquer evidência de desvio dos 

padrões estabelecidos com base nos aspectos legais ou de 

comprometimento da empresa. As ações corretivas devem ser 

pautadas em procedimentos que possibilitem a eliminação da não-

conformidade e sua não reincidência. As ações preventivas devem 

apoiar-se na possibilidade de ocorrência de não -conformidades, 

estabelecendo-se procedimentos para a verificação de suas causas 

potenciais. 

Todas as informações relacionadas às atividades do SGA devem ser 

registradas inclusive aquelas sobre os treinamentos realizados. 



A forma usual e recomendada para o processo de verificação é por 

meio de auditorias que realizarão procedimentos de verificação dos 

cumprimentos de todas as etapas do SGA. A periodicidade 

recomendada por norma é de duas auditorias internas por ano. 

De posse dos resultados das auditorias é feita uma Análise Crítica do 

SGA considerando também a influência de mudanças internas e 

externas, novas tendências do mercado e o compromisso assumido 

de melhoria contínua no desempenho ambiental. A partir dessa 

análise o SGA pode ser revisado e melhorado continuamente. 

 

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
A obtenção da certificação demanda todo um processo de auditoria 

externa do SGA. É importante destacar que se trata de um processo 

voluntário ao qual a empresa se propõe a passar.  

Após implantação do Sistema de Gestão baseado nas diretrizes 

exigidas pela NBR ISO 14001, a empresa pode solicitar a 

certificação. A certificação garante a chancela do SGA com o selo 

ISO 14001 e que será usada 

posteriormente como garantia de 

qualidade de processos, serviços 

e/ou produtos. 

A certificação é efetuada por um 

Organismo Certificador que, no 

âmbito do Sistema Brasileiro de 

Certificação – SBC, determinado 

através de resolução do 

CONMETRO, deve estar 

credenciado junto a INMETRO 

para exercer tal atividade. 

O quadro 3 resume de forma geral as fases do processo de 

certificação. Os detalhes e a carga horária estimada para cada etapa 

são apresentados no quadro 4. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quadro 3: Fases e principais características do processo de 

avaliação 

FASE CARACTERISTICAS 

 
 
 
PRÉ AVALIAÇÃO 

_Empresa contata certificadora;  
_ Certificadora encaminha 
questionário de avaliação 
preliminar à Empresa; 
_ Certificadora recebe questionário 
respondido, analisa documentação 
e realiza pré-auditoria;  
_ Empresa promove correção das 
não conformidades 

 
 
 
AVALIAÇÃO 

_ Auditoria do Sistema nas 
instalações da Empresa;  
_ Certificadora analisa o relatório 
de auditoria;  
_ Caso aprovada emite-se o 
certificado, senão dado um prazo 
para correção das não 
conformidades e realizada nova 
auditoria. 

 
 
 
PÓS AVALIAÇÃO 

_ A certificação tem 
acompanhamento constante 
(auditorias a cada seis meses), para 
verificar a continuidade da 
conformidade do Sistema da 
Empresa aos requisitos da Norma.  
_ A Certificadora tem o poder de 
suspender, cancelar ou revogar o 
certificado obtido pela Empresa.  

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 



Quadro 4: Etapas e tempo estimado para certificação 

 
Meses 

Etapas 1  2  3  4  5  6  7  

Conscientização da Alta Administração  X                    

Organização para a Gestão Ambiental e 
Política Ambiental  

X                    

Diagnóstico detalhado dos impactos, 
Aspectos e Legislação Ambiental.  

X                    

Treinamento ISO 14000 para Comitê  X                    

Definição do Programa de Gestão 
Ambiental  

   X                 

Definição de Procedimento de Controle 
Operacional na Unidade  

   X  X  X           

Definição de Procedimento de Controle 
Operacional nas Áreas Administrativas  

      X  X           

Definição dos Objetivos e Metas 
Ambientais  

      X  X  X        

Sensibilização ISO 14000 e Política 
Ambiental para o Sistema Ambiental  

         X  X  X     

Manual de Gestão Ambiental ou Manual 
de Gestão Integrado  

            X        

Formação de Auditores Internos para o 
Sistema Ambiental  

         X           

Realização de Auditoria Interna / 
Diagnóstico Independente  

            X        

Análise Documental pela Entidade 
Certificadora  

               X     

Correção das não Conformidades 
decorrentes da Auditoria Interna / 
Diagnóstico Independente  

               X     

Pré-Auditoria pela Entidade 
Certificadora (opcional)  

               X     

Auditoria de Certificação pela Entidade 
Certificadora  

                  X  

Carga Horária Estimada (h)  80  56  48  40  48  48  32  

Fonte: Adaptado de D´ AVIGNON et al (2001) 



Algumas das Certificadoras Pertencentes ao Sistema Brasileiro de 
Certificação – SBC: 

_Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN; 

_ABS Quality Evaluations; 

_Bureau Veritas Quality International – BVQI; 

_Fundação Carlos Alberto Vanzolini – FCAV; 

_Instituto Falcão Bauer da Qualidade – IFBQ; 

_ Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade 
Ltda – ITAC. 

É possível obter a lista atualizada das certificadoras credenciadas na 
página da ABNT e do INMETRO e conhecer melhor o sistema ISO 
visitando a página da International Organization for Standardization 
– ISO. 

A busca de exemplos de perguntas feitas nas auditorias pode auxiliar 
na tomada de decisão das ações durante a implantação do SGA. 
Sugere-se a busca de manuais como o Manual de Auditoria 
Ambiental publicado por D’Avignon et al em 2001. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de um SGA não está sempre vinculada à certificação. 
As empresas podem adotar as diretrizes propostas na Norma ISO 
sem necessariamente solicitar a certificação que pode ser um 
processo desgastante e caro. A implantação do SGA é muito 
importante, pois é uma garantia de 
que a empresa e seus produtos e/ou 
serviços tenham qualidade e 
causem o mínimo impacto 
ambiental. As empresas que não 
considerarem o meio ambiente em 
sua gestão estratégica estarão 
fadadas a serem engolidas pelo 
mercado. A certificação deve ser 
encarada como um adicional valioso 
que permitirá que a empresa amplie 
seus horizontes e busque novos 
mercados, para os seus negócios. 
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“Compromisso com as Futuras Gerações” 
 

INSCREVA-SE, CURTA E COMPARTILHE 
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“Respeito leva a Liberdade que leva a Solidariedade  

que leva ao Amor” 


