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RESUMO 

 
 
 
Com o avanço da humanidade em direção à industrialização e modernização 
tecnológica, criando novos processos de produção que são potencialmente nocivos 
ao meio ambiente, passa-se também a haver uma preocupação crescente da 
humanidade em relação ao mesmo. Devido às pressões exercidas pela sociedade, 
organizações antes consideradas poluidoras, passam a gerir de forma mais eficiente 
os aspectos ambientais de seus processos, através da implantação de Sistemas de 
Gestão Ambiental (SGA). Uma importante ferramenta para construir, consolidar 
informações e promover a melhoria dos Sistemas de Gestão Ambiental é a utilização 
de indicadores ambientais. Com a implantação e manutenção do seu SGA, visando 
a melhoria contínua do mesmo, as organizações podem tentar obter a certificação 
ISO 14001, reconhecida internacionalmente como padrão de excelência em gestão 
ambiental. O presente trabalho apresenta um estudo da utilização de indicadores 
ambientais baseados nas normas ISO 14031 e ISO 14001 em 10 empresas 
prestadoras de serviço de engenharia em São Luís, Maranhão, que não possuem 
Sistema de Gestão Ambiental implementados. Foram utilizados questionários 
extensos abordando itens das normas acima citadas. Foi dado tratamento estatístico 
nos dados com o intuito de saber o índice de utilização dos indicadores por cada 
empresa. Analisaram-se os dados compilados e a partir dos mesmos recomendou-
se a 7 empresas que implementem o SGA, por ter obtido um percentual de utilização 
igual ou acima de 40%. 
 
 
Palavras-Chave: ISO 14001; ISO 14031; SGA ; Indicadores Ambientais 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 
With the advance of mankind towards industrialization and technological 
modernization, creating new processes that are potentially harmful to the 
environment, a growing concern about the environment also comes from mankind. 
Due to pressures coming from the society, organizations considered before as 
polluters, start to manage the environmental aspects of their processes in a much 
more efficient way, through the implantation of Environmental Management Systems 
(EMS). An important tool to build, consolidate information and promote the 
improvement of the Environmental Management Systems is the usage of 
environmental indicators. With the implantation and maintenance of its EMS, seeking 
its continual improvement, organizations can try to obtain the ISO 14001 certification, 
internationally known as an excellence standard on environmental management.  
The present work presents a study of the usage of ISO 14001 and ISO 14031 based 
environmental indicators on engineering companies in São Luís, Maranhão, that 
have no environmental systems implemented. Questionnaires approaching items 
from the ISO guidelines above described were used. A statistical treatment was 
realized on the data gathered in order to know the indicators usage rate of each 
company. The data compiled was analyzed, and from them, 7 companies were 
recommended to implement an EMS, for obtaining 40% or more of indicator usage. 
 

 

Keywords: : ISO 14001; ISO 14031; EMS ; ENVIRONMENTAL INDICATORS 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O meio-ambiente está constantemente mudando. O homem causou suas 

próprias mudanças nos últimos séculos, mas, desde a Revolução Industrial a taxa 

de mudanças e interferências no meio-ambiente tem aumentado cada vez mais. O 

ser humano tem a necessidade de usar os recursos naturais disponíveis para 

produzir tudo que pode proporcionar uma vida melhor e mais confortável a ele.  

Durante este processo, são criados poluentes e efluentes que causam 

cada vez mais danos ao meio-ambiente, colocando os demais recursos disponíveis 

em perigo. É por estas razões que, nos dias atuais, existe a consciência de que é 

preciso controlar estes riscos, para se garantir gerações futuras. 

Nos últimos anos, muito se fala sobre os cuidados com o meio ambiente. 

A sociedade passa a se conscientizar sobre os problemas ambientais e, com isso, 

pressiona os setores público e privado para conciliar crescimento econômico com 

preservação ambiental, passando-se, dessa forma, a se ligar a destruição ambiental 

com a destruição da humanidade. 

 
[...] Crescimento econômico e preservação ambiental são freqüentemente 
considerados objetivos antagônicos. Existem evidências suficientes para 
comprovar que a industrialização, a expansão da fronteira agrícola e a 
urbanização criam pressões significativas na base natural de uma 
economia, seja pela utilização acelerada de recursos naturais exauríveis 
nos processos produtivos, seja devido à geração de poluição que degrada a 
qualidade ambiental. Advoga-se, também, com evidências igualmente 
irrefutáveis, que as nações, atualmente consideradas as mais ricas, 
alcançaram níveis satisfatórios de crescimento à custa destas perdas 
ambientais. Portanto, tal padrão de crescimento se torna inevitável para 
aquelas nações que hoje se encontram ainda em processo de 
desenvolvimento [...] (MOTTA, 1996, p. 05) 

 

O setor privado, doravante chamado de “empresas”, precisou se adequar 

aos novos requisitos da sociedade, tendo que reajustar muitos de seus processos 

produtivos, adotando novas tecnologias, mais limpas e menos agressivas. Também 

devido à pressão da sociedade, o aumento das exigências legais em relação à 

exploração do meio ambiente contribuiu para uma mudança de postura das 

empresas. 
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[...] A relação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico deixou de 
ser vista como conflitante para ser alçada a uma parceria, onde o 
crescimento econômico deve perseguir a conservação dos recursos 
naturais [...] (CAGNIN, 2000, p. 14) 

 

Para corresponder a tantas exigências, as empresas passam a adotar os 

chamados Sistemas de Gestão Ambiental – SGA, com o intuito de gerir os 

problemas ambientais que possam ser gerados a partir de seus processos.   

 
[...] Cumprir e até mesmo extrapolar as exigências legais, mediante Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), deixa de ser apenas estratégia preventiva 
transformando-se em vantagem competitiva e diferencial no mercado [...] 
(SCHENINI; SILVA; PEREIRA, 2005, p. 02) 

 
Com o objetivo de criar um padrão para os vários aspectos relacionados 

com os sistemas e métodos de gestão ambiental, surge a norma ISO 14001. Esta 

norma define os requisitos necessários para a implementação de um SGA, 

auxiliando a empresa a desenvolver e implementar suas políticas e objetivos, 

levando em conta todos os aspectos aos quais a empresa está submetido, sendo 

legais ou não. 

Para estabelecer as diretrizes para um processo de avaliação da 

performance ambiental de sistemas de gestão ambiental, surgiu a norma ISO 14031, 

que inclui exemplos de indicadores ambientais utilizados para fazer esta avaliação. 

De extrema importância, esta análise é uma das grandes responsáveis nas 

melhorias de processos e correção de problemas ambientais. 

A tomada de decisão com relação a implementar ou não um SGA é 

complexa, principalmente quando a única visão adotada é a de custos e retorno 

financeiro a curto prazo. Para empresas que já utilizam indicadores ambientais, seja 

por exigências legais vigentes ou por quaisquer exigências ambientais às quais 

estão submetidas, é preciso atentar para o fato de que, utilizando a mesma estrutura 

já utilizada para a manutenção dos indicadores ambientais, a empresa pode tentar 

implementar um SGA com  menor gasto extra. 

A razão desta pesquisa baseia-se portanto, na oportunidade de se gerar  

uma ferramenta consultiva preliminar prática, que possa ajudar na tomada de 

decisão por parte de empresas em relação a implementar um SGA, sinalizando uma 

provável estrutura interna já preparada para tal.  
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1.1 Objetivos 
 
 

A presente pesquisa objetivou principalmente verificar a utilização de 

indicadores ambientais em empresas prestadoras de serviço de engenharia em São 

Luís – MA que não possuem SGA implementado, com o intuito de recomendar ou 

não a implementação do mesmo, utilizando a estrutura que as empresas já dispõem 

para manter a utilização dos indicadores ambientais.  

Para isso, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Elaborar um questionário visando o levantamento de informações 

sobre a utilização de indicadores ambientais em cada empresa 

pesquisada. 

b) Compilar os dados de utilização de indicadores ambientais de cada 

empresa e do número de empresas que utilizam um determinado 

indicador. 

c) Comparar os resultados das empresas pesquisadas, através de tabelas 

e gráficos. 

 

 

1.2 Desenvolvimento 
 

O desenvolvimento deste trabalho foi feito em 5 capítulos. O Capítulo 1 

(Introdução) expõe uma breve contextualização do problema, a razão da pesquisa e 

os objetivos do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica do trabalho, abordando 

informações importantes acerca dos sistemas de gestão ambiental e da utilização de 

indicadores como ferramenta de gestão. Além disso, este capítulo discorre sobre as 

certificações ISO 14001 e 14031, finalizando com a importância de se ter um SGA 

implementado dentro de uma empresa. 

O Capítulo 3 demonstra a metodologia adotada neste trabalho, desde a 

obtenção dos dados, o procedimento estatístico utilizado para compilar os mesmos, 

até a caracterização das empresas. 
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No Capítulo 4 foram expostos os resultados obtidos pela pesquisa, 

através de tabelas comparativas e gráficos. Neste capítulo foram também discutidos 

os resultados. 

No Capítulo 5 o trabalho é concluído, fazendo uma análise geral da 

pesquisa e sugerindo a algumas empresas a implementação de um SGA, com base 

no percentual de utilização de indicadores que as mesmas obtiveram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo serão abordados temas fundamentais para embasar este 

trabalho, como a importância dos sistemas de gestão ambiental para empresas, 

seus benefícios e as dificuldades de sua implementação. Além disso, serão 

abordados os tipos de indicadores e seus níveis de aplicação, bem como as 

dificuldades em obtê-los e mantê-los. Por fim, também são abordadas as normas 

ISO 14001 e ISO 14031, destacando sua utilidade e importância como certificação 

ambiental. 

 

2.1 O sistema de gestão ambiental (SGA) e seu processo histórico 

 

 

Historicamente, a gestão ambiental em grandes corporações e pequenas 

empresas não fazia parte das prioridades da alta gerência ou diretoria. Muitas 

empresas colocavam a gestão ambiental em segundo plano até que acontecessem 

problemas ambientais sérios, como contaminações. Quando estes problemas 

ocorriam, surgia um súbito interesse neste assunto.  

Hoje, muitas organizações estão começando a pensar além da 

conformidade com as leis ambientais, visando a melhora de sua performance 

ambiental. Informações vitais, como a situação de conformidade de empresas em 

relação às leis ambientais, a quantidade de poluentes emitidos e quem está 

emitindo, já podem ser encontradas via Internet.  

Estas informações levam a uma conscientização sem precedentes por 

parte do público, que passa a se interessar mais sobre os impactos que as 

empresas, das quais são consumidores diretos ou indiretos, têm sobre o meio 

ambiente.  
 
 
[...] SGA é a parte de um sistema da gestão de uma organização utilizada 
para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar 
seus aspectos ambientais [...] (NBR ISO 14004:1996, p. 02). 

 

As pessoas responsáveis pelas grandes decisões nas empresas também 

passam a reconhecer que um SGA bem projetado pode ter um impacto profundo 
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nas mesmas, não somente no tocante a um retorno rápido em relação à imagem da 

empresa junto ao público, mas também, um retorno financeiro de longo prazo.  

Com a progressão da empresa na eficiência de seu SGA, ela pode 

investir na certificação ISO 14001, reconhecida internacionalmente como padrão de 

excelência em gestão ambiental. 

 
[...] Todas as empresas que tiveram progresso substancial, tiveram 
envolvimento direto da alta gerência (Presidente, Vice-Presidente). A 
participação da alta gerência provou ser muito útil em escrever, rever e 
implementar procedimentos de um SGA. Em contradição, empresas sem 
envolvimento da alta direção nas equipes de implementação tiveram 
problemas com tempo e recursos para cumprir suas tarefas [...] (BRANSON; 
DAVIS, 1998, p. 12) 
 
 

A definição do que constitui um SGA pode ser ambígua. A própria ISO 

14001 estabelece diversas regras sobre o que um SGA deve conter, mas sem muita 

especificidade. Isto ocorre, provavelmente, pelo fato da ISO ser utilizada em 

empresas de diversos países diferentes, com normas regulamentadoras diferentes e 

até mesmo capacidade técnica para soluções ambientais diferentes. Levando em 

conta estes fatores, a flexibilidade existente na ISO passa a ser imprescindível.  

A análise ambiental das atividades que a empresa exerce é uma tarefa 

árdua e complexa, mas existem muitas empresas, não só brasileiras, que utilizam 

procedimentos ambientais, rastreiam suas emissões de poluentes, treinam seus 

funcionários em relação a formas de minimizar impactos ambientais e até mesmo 

fazem campanhas para proteger o meio ambiente, mesmo não possuindo um SGA 

definido e implementado.  

 
[...] uma análise ambiental tem que privilegiar o ciclo de vida do produto. Isto 
é, analisar os impactos ambientais na produção dos insumos necessários 
para sua transformação até a disposição final do produto final e seus 
resíduos. Tal análise é bastante complexa dado que é de difícil delimitação 
a definição do início e fim deste ciclo, sem comentar as necessidades de 
informações para avaliar devidos impactos [...] (MOTTA, 1996, p. 03) 

 
 
2.2 SGA: Prós e Contras 

 

 

Muitos são os fatores que podem motivar empresas a levar adiante a 

idéia de implementar um SGA, mas geralmente estes dois fatores são mais comuns: 
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Economia de Custos 
Economias devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos;  
Economias 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” que podem ser vendidos a preços mais altos; 
Aumento da participação no mercado devido a inovação dos produtos e menor concorrência; 
Linhas de novos produtos para novos mercados;  
Aumento da demanda para produtos que contribuam para a diminuição da 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 da 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 melhoria da sua imagem junto ao mercado e a oportunidade de novos negócios 

com clientes mais exigentes, que levam em consideração o fato da empresa ter um 

SGA implementado, ou ser certificada pela ISO 14001, como um diferencial de 

mercado que ajuda na tomada de decisão.  North (1992 apud DONAIRE, 1999, p. 

59) enumera os benefícios da gestão ambiental, que estão discriminados no Quadro 

01: 

 

Quadro 01 – Benefícios da Gestão Ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de North, K.  Environmental business management Genebra: ILO, 1992.  In Donaire, 
1999, p. 59 

 

Assim como existem razões motivacionais para a implementação do SGA, 

existem também barreiras. De acordo com Maimon (1996), estas barreiras podem 

ser de origem organizacional, sistêmica, comportamental, econômica, 

governamentais e outras. O Quadro 02 mostra algumas das barreiras existentes, de 

acordo com sua origem: 
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Quadro 02 – Barreiras existentes na implementação do SGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Adaptado de Maimon, 1996. 

Para ser bem sucedido, um programa ambiental deve ser apoiado pela 

alta gerência, como dito anteriormente. Este apoio se prova através de uma 

declaração escrita da visão e das políticas da empresa, assinada pelo presidente, 

vice-presidente ou diretores. Sem esse este apoio, bem como sem a certeza de que 

tudo previsto nos regulamentos e ditado pelo senso comum será feito, o SGA irá 

falhar. Como exemplo, diretores de empresas multinacionais geralmente incluem em 

seus discursos o comprometimento com a excelência ambiental.  

É preciso também que haja uma completa compreensão de quais 

requisitos ambientais se aplica a cada empresa e, em que patamar está o seu nível 

de conformidade.  

TÉCNICAS E ECONOMICAS
Falta de infra-estrutura: a falta de infra-estrutura necessária para conduzir o SGA, faz com que haja 
a necessidade de contratação de consultores externos que são caros. Como a sua grande maioria 
está concentrada nos centros industriais de maior vulto, o seu  deslocamento, até a empresa, onera 
ainda mais. 

Exclusão de custos ambientais da tomada de decisão e das análises custo/benefício: a análise 
financeira da empresa computa medidas de retorno com base em ganhos financeiros de médio 
prazo. Os benefícios da redução da poluição não são contabilizados como ativo, mas como um 
custo adicional nos projetos. 

BARREIRAS GOVERNAMENTAIS E OUTRAS

Política industrial: os investimentos empresariais devem ser coerentes com a política industrial 
vigente. No atual ambiente de incerteza econômica, qualquer alteração súbita nesta política, como 
tem sido a tônica, além de implicar no redirecionamento do planejamento empresarial, acaba, em 
certos casos, inviabilizando os SGAs, devido a prevalecer a visão de curto prazo empresarial. 
Ausência de política de preços reais para os recursos naturais: os recursos naturais devem ter uma 
política de preços diferenciada em função da sua sustentabilidade no médio  e longo prazos, e não 
em função da sua oferta no curto prazo.
Falta de incentivos e de suporte institucional para minimizar os impactos ambientais: ainda não 
existem incentivos efetivos para o desenvolvimento de projetos redutores de impactos ambientais, 
faltando verdadeiro suporte governamental para desenvolver programas de SGAs. 

Falta de espaço físico para implantação dos projetos: o desenvolvimento de projetos requer 
equipamentos de grande porte. Esta variável pode inviabilizar um SGA, caso a planta da  empresa 
estiver circunscrita num espaço inelástico.

Treinamento limitado ou não disponível: a carência de pessoal técnico para implementar o SGA, 
acaba sobrecarregando os funcionários mais preparados, que passam a acumular as tarefas de 
rotina junto as de gestão ambiental. 
Acesso limitado às informações técnicas: ocorre, principalmente, nas PMEs, devido ao seu acesso 
limitado às  informações sobre o SGA e aos casos de êxito, em outras empresas e países. 

Defasagem tecnológica: nas PMEs, os processos de gestão, de produção e de tratamento de 
resíduos, estão,  na grande maioria dos casos, defasados tecnologicamente. 

Disponibilidade de recursos e custo de financiamento: o custo do financiamento uma economia de 
mercado, mesmo para o meio ambiente, ainda é alto, além de pouco disponível. 
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O SGA é estruturado para ajudar a organização a ficar em conformidade 

com requisitos legais ou de mercado. A ISO não exige que a empresa esteja em 

perfeita obediência a todos os requisitos, mas que as políticas ambientais estejam 

conformes com os requisitos relevantes. A proposta do SGA é criar sistemas que 

ajudem a garantir não só as conformidades, mas a melhoria contínua de 

desempenho, através da compreensão e da redução dos impactos ambientais 

gerados pela empresa.  

A melhoria contínua de desempenho é um fator que acaba por extrapolar 

as regras ou leis ambientais impostas às empresas, criando oportunidades para 

redução de custos operacionais, melhorando a imagem da empresa e 

verdadeiramente melhorando seu desempenho. Para chegar além das 

conformidades legais ou locais, a ISO requer que a organização examine seus 

aspectos operacionais e seus impactos no meio ambiente. 

 
[...] A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) 
para  identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e 
serviços, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, 
que a organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, 
levando em consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as 
atividades, produtos e serviços novos ou modificados, e determinar os 
aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio 
ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos [...] (NBR ISO 
14004:1996, p. 05). 

 

O que se requer são informações que retratem praticamente toda a 

atividade da empresa em relação à gerência de aspectos ambientais. Mais que isso, 

as informações devem ainda permitir inferências sobre as necessidades da empresa 

em melhorar seu desempenho ambiental. Cabe lembrar que, quaisquer que sejam 

as abordagens conceituais e os métodos seguidos, é necessária a coleta e 

sistematização de um vasto conjunto de informações. 

 

 

2.3 Visão geral sobre os indicadores 
 

 

De acordo com MORAIS (2007), os indicadores representam de forma 

quantitativa, dentro de uma organização, a evolução e o desempenho dos seus 
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negócios, qualidade dos produtos e serviços, participação e motivação de seus 

colaboradores. 

 
[...] Os indicadores são ferramentas básicas para o gerenciamento do 
Sistema Organizacional, e as informações que eles fornecem são 
essenciais para o processo de tomada de decisão. De outro modo, são 
formas de representação quantificáveis das características de produtos e 
processos. [...] (BRASIL, 2006, p. 05) 

 

Os indicadores devem ser representados por um modelo matemático 

adequado à situação a qual estão sendo empregados, periodicidade e método de 

coleta, além dos objetivos e das metas. 

 Como modelo matemático, os indicadores podem ser apresentados 

graficamente, para se ter idéia de variabilidade e tendência que ajudarão na 

pesquisa de soluções para melhoria contínua, com o intuito de atingir a meta 

proposta ou de definir novas metas para aquele indicador (MORAIS, 2007). 

A definição do método de coleta é interessante quando se tem a 

composição de diferentes variáveis para se obter o indicador, de maneira que se 

pode ter certeza de que todas essas variáveis foram contempladas e utilizadas na 

obtenção do indicador. (MORAIS, 2007) 

Percebe-se que o centro deste mecanismo de implementação do plano é 

o Sistema de Indicadores do Desempenho. Ele permite que o plano seja 

acompanhado, ajustado e melhorado, na medida em que vai sendo implementado. 

(SEGES, 2002)  

De acordo com Gonçalves (2002), de maneira geral, todas as empresas 

necessitam de um sistema de avaliação de desempenho, pois, a realização contínua 

do processo de avaliação permite que a empresa saiba como vai a eficiência e a 

eficácia de sua estrutura e como se comportam as pessoas, os processos e os 

programas da organização. 

 A medição sistemática e estruturada permite às organizações monitorar 

seu desempenho e, dessa forma, realizar mudanças rapidamente, com base em 

informações pertinentes.  (SEGES, 2002) 

 O estudo das organizações que têm se mantido na liderança em seus 

setores de atuação por longos períodos mostra que a habilidade de medir 

sistematicamente seu próprio desempenho (e de usar a medição para buscar 

patamares superiores) é uma característica sempre presente. (SEGES, 2002) 
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Segundo Dyllick et al. (1999), somente através de um controle 

transparente e sistemático a direção da empresa pode saber se os objetivos e 

disposições são alcançados e se a conformidade legal exigida pode ser assegurada.  

As não conformidades em relação a exigências externas, como por 

exemplo, o não cumprimento de requisitos legais, precisam ser detectadas com 

rapidez, com o intuito de introduzir ações corretivas a contento. Mas os impactos 

ambientais relevantes também devem ser controlados, para comprovar o 

desempenho ambiental da empresa e demonstrar o seu comprometimento em estar 

sempre conforme com os objetivos auto-definidos. 

Para demonstrar o desempenho ambiental de uma empresa é necessário 

estabelecer as variáveis a serem mensuradas e os indicadores apropriados para a 

natureza de sua atuação. Tais indicadores constituem uma arma poderosa para 

identificar pontos de melhoria, sendo grandes causadores de planos de ação e 

responsáveis por incitar traçados de novos objetivos.  

Não obstante, precisa-se saber que o sistema de monitoramento também 

deve ter sua eficiência controlada e testada; especialmente, os equipamentos de 

teste precisam ser conservados e calibrados. Para esta finalidade eles devem ser 

levantados e submetidos a um procedimento de monitoramento de instrumentos de 

teste. 

Dyllick et al. (1999) observam que as normas do SGA não exigem uma 

quantificação sistemática dos aspectos ambientais industriais. É suficiente 

determiná-los de modo que o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos 

sejam monitorados e, que o estabelecimento de objetivos e o controle de resultados 

em setores relevantes sejam possibilitados. Um passo adicional é o monitoramento 

sistemático do desempenho ambientalmente orientado de uma empresa. 

Para Merico (1997), o termo indicador origina-se do latim indicare, que 

significa destacar, anunciar, tornar público, estimar. Indicadores comunicam 

informações que podem ser simplesmente luzes acesas ou piscando em um 

aparelho eletrônico, bem como tornar perceptível um conjunto de fenômenos que 

não é imediatamente detectável. 

Em uma visão global, os indicadores são elaborados para cumprir com as 

seguintes funções: simplificar, quantificar, analisar e comunicar. 

Os indicadores devem, portanto, permitir que fenômenos complexos sejam 

compreendidos, tornando-os quantificáveis de maneira tal que possam ser 
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analisados em um dado contexto e assimilados por diferentes níveis da sociedade 

(BUTZKE; PEREIRA; NOEBAUER, 2001). 

 No caso dos indicadores ambientais, são utilizados para se obter uma 

visão da qualidade ambiental e dos recursos naturais, as tendências de 

desenvolvimento e as respostas e progressos em direção a um desenvolvimento 

sustentável. (MERICO, 1997) 

Buscando-se embasar melhor os trabalhos de pesquisa no âmbito 

do SGA, é importante conhecer a percepção ambiental dos funcionários das 

empresas participantes deste trabalho. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa 

perceptiva junto aos mesmos. Foi então selecionado um funcionário de cada 

empresa, do corpo técnico, que possui percepção ambiental elevada e 

conhecimento dos procedimentos ambientais internos da empresa, para participar 

da pesquisa. 

 

 

2.3.1 As dificuldades na determinação de indicadores 
 
 

A aplicação de sistemas de indicadores de desempenho é de fundamental 

importância em vários campos de atividade empresarial, como qualidade, finanças e 

estratégia entre outros. Muitos desses indicadores são definidos internamente às 

próprias empresas, mas outros para serem calculados exigem dados e informações 

externas a elas, provenientes do ambiente próximo ou do ecossistema 

(FISCHMANN, 1999)   

 A obtenção das informações é ser uma dificuldade a ser transposta para 

efetivação de um sistema de indicadores de desempenho. Como afirmam Takashina 

e Flores (1996), há necessidade de disponibilidade das informações.  

Desta forma, deve-se ter um sistema de indicadores de desempenho que 

possibilite aos gestores empresariais a tomada de decisões em relação à percepção 

e resolução de problemas, bem como a readequação de procedimentos e ajustes de 

planejamento, antes que possam ocorrer fatos prejudiciais à suas empresas.  

Conforme Miranda e Silva (2002), um dos maiores desafios na 

implantação de um sistema de avaliação de desempenho é a definição de quais 

indicadores melhor atendem às necessidades de informação dos gestores 



26 
 

 Dados e informações internas das empresas, que a princípio e 

aparentemente teriam condições de consistência, fidedignidade e disponibilidade, na 

verdade podem apresentar vários problemas sob todos esses ângulos. 

Considerando ainda que, os indicadores usualmente sejam construídos com base 

nesses números, a propensão a falhas e consequente inoperância de um sistema de 

verificação poderiam facilmente acontecer. (FISCHMANN, 1999).   

No tocante a micro e pequenas empresas, Rebehy e Batalha (2001) 

salientam que, a implantação dos indicadores de desempenho relacionados à 

estratégia exige alguns requisitos que vão além do simples levantamento dos 

processos, acompanhamentos dos resultados e estratégias, a saber:  

a) Falta de dados: as micro e pequenas empresas não possuem um 

banco de dados único para centralização das informações e, nem as 

fazem sob a forma informatizada. Sendo assim, a busca das 

informações torna-se difícil e não fidedignas para tomada de decisão;  

b) Falta de sistema de informação: além de não possuírem as 

informações inerentes à produção, ao faturamento e ao mercado não 

possui um sistema informatizado para tal armazenamento em 

detrimento de valores de mercado dos programas; 

c) Falta de pessoas: é necessário um responsável para a coleta, 

digitação e avaliação das informações, o que apresenta processos 

rotineiros diários, mas, o número de funcionários é pequeno e 

apresentam salários baixos, o que impossibilita encontrarem pessoas 

para tal ocupação. Muitas vezes, há também a falta de conhecimento 

da importância desta função, dando prioridades às atividades de 

produção, as quais eles dominam;  

d) Não tem visão de processo e sim de resultados: não procuram 

avaliar indicadores de processos como treinamento dos funcionários, 

taxas de turnover, perdas no processo entre outros, é dada grande 

importância para os resultados financeiros e crescimento de receita;  

e) Falta de planejamento estratégico: o ponto principal do sistema é o 

desenvolvimento dos indicadores com base na estratégia e metas 

determinadas, mas, estas empresas não têm isso formalizado.  
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2.3.2 Tipos de indicadores 
 
 

De acordo com Brasil (2006) os indicadores de desempenho podem ser 

classificados da seguinte forma: 

a) Indicadores Estratégicos - informa “o quanto” a organização se 

encontra na direção da consecução de sua visão; refletem o 

desempenho em relação aos objetivos estratégicos e aos fatores 

críticos de sucesso; 

b) Indicadores de Produtividade (eficiência) - medem a proporção de 

recursos consumidos com relação às saídas dos processos; 

c) Indicadores de Qualidade (eficácia) - focam as medidas de 

satisfação dos usuários e as características do produto/serviço; 

d) Indicadores de Efetividade (impacto) - focam as consequências dos 

produtos/serviços; 

e) Indicadores de capacidade - medem a capacidade de resposta de um 

processo por meio da relação entre as saídas produzidas por unidade 

de tempo. 

Ainda de acordo com Brasil (2006) os indicadores precisam de alguns 

requisitos para que os mesmo possam ser implementados, tais como: 

a) Disponibilidade: facilidade de acesso para coleta, com disponibilidade 

de tempo; 

b) Simplicidade: facilidade de ser compreendido; 

c) Baixo custo de obtenção; 

d) Adaptabilidade: capacidade de respostas às mudanças; 

e) Estabilidade: permanência no tempo para permitir a formação de série 

histórica; 

f) Rastreabilidade: facilidade de identificação da origem dos dados, seu 

registro e manutenção; 

g) Representatividade: atender às etapas críticas dos processos, serem 

importantes e abrangentes. 

Os indicadores podem também, de acordo com Rebehy e Batalha (2001), 

serem classificados de acordo com a performance da empresa como um todo, 

classificados em três amplitudes: interna, externa e sistêmica:  
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a) Indicadores Internos: 

• Levantamento dos processos internos: avaliação dos processos chaves 

da organização e avaliação daqueles que apresentam um ganho 

vantagem competitiva para a empresa;  

• Desenvolvimento de indicadores internos;  

• Estruturação de relatórios em Excel contendo os indicadores e 

definição da periodicidade para retirada de cada relatório.  

b) Indicadores Externos: 
São os indicadores que servem para monitorar sua empresa no mercado.  

• Número de produtos oferecidos pelos concorrentes diretos e indiretos;  

• Resultado financeiro dos concorrentes diretos;  

• Participação no mercado regional;  

• Empregabilidade regional; 

• Evolução das vendas dos produtos por linha. 

c) Indicadores Sistêmicos. 
Em muitas empresas, o fator matéria-prima tem grande importância no 

negócio, assim, deveria ser melhorado o sistema de coleta de informações por parte 

do governo ou das próprias associações, como fazem os Estados Unidos e alguns 

países da Europa, o que facilita a obtenção dos custos nacionais e são utilizados 

pelos produtores como alternativa para comparar com os indicadores individuais da 

firma e medir a eficiência competitiva, sendo eles:  

a) Indicadores de custos de produção médios nacionais e internacionais;  

b) Indicadores de evolução da estrutura industrial;  

c) Indicadores de eficiência e de desempenho das empresas;  

d) Indicadores de market share;  

e) Indicadores de rentabilidade;  

f) Grau de atualização tecnológica;  

g) Modernização dos sistemas gerenciais. 
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2.3.3 Níveis de indicadores 
 
 

De acordo com Brasil (2006), os indicadores também podem ser 

classificados quanto ao nível de desempenho que cada um adquire dentro de uma 

organização, sendo assim de fundamental importância no processo de 

monitoramento e medição dos índices de gestão ao qual a organização está 

enquadrada. 
[...] A formulação do sistema de medição do desempenho compreende a 
definição de um sistema que possua indicadores que permitam avaliar o 
desempenho da organização em relação às suas estratégias e aos seus 
processos, considerando todas as partes interessadas [...] (BRASIL, 2006, 
p. 19) 

 

Por fim, Brasil (2006) salienta que é de fundamental importância que a 

empresa possua um sistema de indicadores abrangendo todos os níveis 

organizacionais, conforme figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Brasil, 2006 
      Figura 01: Níveis de Indicadores de Desempenho 
 

 

a) Indicadores Estratégicos – os indicadores do Nível Estratégico são 

usados para avaliar os principais efeitos da estratégia nas partes 

interessadas e nas causas desses efeitos, refletindo os objetivos e as 

ações que pertencem à organização como um todo e, não a um setor 

específico. A partir dos objetivos, dos fatores críticos de sucesso e das 

estratégias, consolidados no Plano de Gestão, a organização pode 

estruturar os indicadores desse nível; 
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b) Indicadores Gerenciais – os indicadores do Nível Tático (ou 

Gerencial) são usados para verificar a contribuição dos setores 

(departamentos ou unidades) e/ou dos macros processos 

organizacionais à estratégia e para avaliar se esses setores e/ou 

macro processos buscam a melhoria contínua de forma equilibrada; 

c) Indicadores Operacionais – os indicadores do Nível Operacional 

servem para avaliar se os processos ou rotinas individuais estão 

sujeitos à melhoria contínua e à busca da excelência. 

 
 
2.3.4 Indicadores de desempenho ambiental 

 

 

Os indicadores de desempenho ambiental visam demonstrar as práticas 

organizacionais no sentido de minimizar os impactos ao meio ambiente decorrente 

de suas atividades. Esses indicadores referem-se ao uso de recursos naturais 

demonstrados em valores monetários e em valores absolutos de quantidade ou 

consumo, considerando também as iniciativas de gerenciamento ambiental, os 

impactos significativos relacionados ao setor da atividade e as respectivas ações de 

minimização (GASPARINI, 2003).  
 
[...] Indicadores de desempenho (ou de produtividade) são indicadores que 
refletem a relação de produtos (serviços) / insumos, ou seja, buscam medir 
a eficiência de um processo ou operação em relação à utilização de um 
recurso ou insumo específico (mão de obra, equipamento, energia, 
instalações, etc.). Tais indicadores deverão existir à medida que forem 
necessários ao controle da qualidade e do desempenho no âmbito do 
processo/tarefa. Podem ser ampliados, reduzidos ou ajustados [...] 
(TACHIZAWA, 2005, p. 355) 

 

Em pesquisa realizada por Pacheco (2001), sobre a inserção de 

indicadores de medição do desempenho para o sistema de gestão ambiental, foi 

ressaltada a relevância da inserção de indicadores de desempenho relacionados 

aos objetivos estratégicos, para o alcance do sucesso do SGA da empresa.  Ainda 

conforme Pacheco (2001), o sistema de medição composto por indicadores de 

desempenho deve estar relacionado aos fatores críticos de sucesso para o SGA, 

contribuindo, assim, de forma efetiva para a melhoria do desempenho ambiental, 

aumentando sua competitividade.  
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O estabelecimento de indicadores de desempenho ambiental tem sido o 

foco de atenção de diversos estudos (ATKINSON; HAMILTON, 1996; IMD 1996; 

DITZ; RANGANATHAN, 1997; TYTECA et al. 1997; DEMAJOROVIC; SANCHES, 

1999). Spangenberg e Bonniot (1998) e Gasparini (2003) também mostram estudos 

sobre o estabelecimento destes indicadores. Todos vêm realizando pesquisas e 

empreendendo ações para o estabelecimento de indicadores eficientes.  

 
[...] pode-se dizer que os indicadores são ferramentas utilizadas pela 
organização monitorar determinados processos (geralmente denominados 
créticos) quanto ao alcance ou não de uma meta ou padrão mínimo de 
desempenho estabelecido. Visando correções de possíveis desvios 
identificados a partir do acompanhamento de dados, busca-se identificação 
da causas prováveis do não cumprimento de determinada meta e propostas 
de ação para melhoria do processo. Estes dados ainda fornecem 
informações importantes para o planejamento e gerenciamento dos 
processos, podendo contribuir no processo de tomada de decisão [...] 
(MELO, 2006, p. 39). 

 

Como referência conceitual à seleção de indicadores de desempenho 

ambiental emerge a norma ISO 14031 – “Gestão Ambiental – avaliação do 

desempenho ambiental – diretrizes” (NBR ISO 14031, 2004) que trata 

especificamente das diretrizes para a avaliação de desempenho ambiental e a 

adoção de indicadores de desempenho ambiental, a qual lista mais de 100 

indicadores ilustrativos. 

 

 
2.4 A certificação ISO 
 
 

A certificação é uma atividade formal realizada para atestar que uma 

determinada organização, ou parte dela, ou determinados produtos, estão em 

conformidade com alguma norma específica (MOURA, 2000). 

A ISO (International Standardization for Organization) é uma organização 

não governamental que visa estabelecer um padrão internacional de normalização. 

A série de normas 14000 da ISO, visam ajudar as empresas a implementar um 

sistema de Gestão Ambiental, fornecendo todo o suporte, informações e diretrizes 

necessárias para iniciar, aprimorar e sustentar este sistema (CORTE, 2005).  

Harrington e Knight (2001, p. 21) definem a ISO 14000 como sendo: 
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[...] uma forma abrangente e holística de administrar o meio ambiente que 
inclui regulamentos, prevenção de poluição, conservação de recursos, e 
proteção ambiental, como a manutenção da camada de ozônio e o 
tratamento do aquecimento global [...] 

 

As normas ISO 14000 definem os padrões internacionais que devem ser 

seguidos por todas as empresas, homogeneizando o comportamento e as ações das 

companhias sobre a interação com o meio ambiente (RIBEIRO, 2005). 

Valle (1995) afirma que “a certificação pelas normas ISO 14000 deve 

fazer parte da estratégia de toda empresa que pretende manter-se competitiva”. O 

autor complementa que, para a certificação ambiental, não é exigida da organização 

o pleno desempenho ambiental possível, nem possuir as melhores tecnologias 

disponíveis. 

De acordo com Harrington e Knight (2001) a série ISO 14000 define os 

elementos de um SGA, auditoria de um SGA, avaliação de desempenho ambiental, 

a rotulagem ambiental e análise do ciclo de vida. No Quadro 03 estão descritos os 

números da série ISO 14000 e seus respectivos títulos: 
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Quadro 03 – Normas ISO 14000 

Número da ISO Título  
14000 Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais  

14001 
Sistemas de Gestão Ambiental – 
Especificações e Diretrizes para uso 

14004 
Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais 
sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio 

14010 
Diretrizes para auditoria ambiental – Princípios 
gerais  

14011 

Diretrizes para auditoria ambiental – 
Procedimentos de auditoria – Auditoria de sistemas 
de gestão ambiental 

14012 
Diretrizes para auditoria ambiental – Critérios de 
qualificação para auditores ambientais 

14014 
Diretrizes para auditoria ambiental – Diretrizes para 
a realização de avaliações iniciais 

14015 
Diretrizes para auditoria ambiental – Guia de 
avaliação de locais e instalações.   

14020 Rotulagem Ambiental – Princípios básicos.  

14021 
Rotulagem Ambiental – Definições para aplicação 
específica e auto-declarações.  

14022 Rotulagem Ambiental – Simbologia para os rótulos  

14023 
Rotulagem Ambiental – Metodologias para testes e 
verificações  

14024 
Rotulagem ambiental – Procedimentos e critérios 
para certificação   

14031 Avaliação de desempenho ambiental  

14032 
Avaliação de desempenho ambiental de sistemas 
operacionais  

14040 Análise do ciclo de vida – Princípios gerais  
14041 Análise do ciclo de vida – Inventário  
14042 Análise do ciclo de vida – Análise dos impactos  
14043 Análise do ciclo de vida – Usos e aplicações   

14050 
Gestão Ambiental – Termos e definições – 
Vocabulário   

SO Guide 64 
Guia de inclusão dos aspectos ambientais nas 
normas para produto  

 

O sucesso das Normas ISO 14001, na visão de Moura (2000), deve-se 

pelo grande impacto internacional obtido pelas normas da série ISO 9000 referentes 

aos sistemas da qualidade. O autor elenca as etapas do processo de certificação:   

1. Pré – avaliação: solicitação da certificação pela empresa interessada, 

análise do processo pelo organismo de certificação, visita preliminar do 

organismo à empresa, preparação da auditoria pelo organismo de 

certificação; 

2. Avaliação: reunião entre a equipe de auditores e os gerentes da empresa 

interessada (para que a empresa conheça os procedimentos da auditoria 
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e defina os canais e responsabilidades), realização da auditoria, nova 

reunião (indicação de não conformidades, recomendação da certificação 

ou não); 

3. Pós – avaliação: análise do relatório de auditoria pelo organismo de 

certificação, emissão do certificado e contrato, acompanhamento do 

desempenho (através de recertificações periódicas). 

 
 
2.5 A ISO 14001 

 

 

A ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – propõe um conjunto de 

orientações às empresas para que haja a inserção da variável ambiental em seu 

sistema de gestão do negócio. A norma determina, ainda, que a empresa tenha 

controle de sua interação com o meio ambiente e com relação à geração dos 

impactos ambientais significativos, reais ou potenciais existentes, por meio da 

inserção de mecanismos – de forma integrada e sistemática – e da disseminação da 

responsabilidade ambiental, visando ao controle e à melhoria contínua do 

desempenho ambiental (ARAÚJO, 2008). 

A ISO 14001 foi desenvolvida como uma estrutura formal para que um 

SGA esteja conforme a padrões internacionais. Estes padrões internacionais visam 

proporcionar uma abordagem de gestão ambiental similar à de gestão da qualidade 

e, melhorar a habilidade da empresa de avaliar e medir seus avanços em 

performance ambiental. 

A ISO 14001 exige o compromisso da organização com a melhoria 

contínua e com o atendimento da legislação, mas, não estabelece requisitos 

absolutos para o seu desempenho ambiental.  O escopo da norma é definido pela 

própria empresa, que decide o nível de complexidade de seu SGA e, em quais 

atividades, processos e produtos ela é aplicável. Segundo a ISO 14001, a empresa 

deve melhorar continuamente, procurando utilizar a melhor tecnologia disponível, 

dentro das suas possibilidades de investimento, visando à evolução de seu 

desempenho ambiental. Assim, pode ocorrer que duas empresas com atividades 

semelhantes alcancem desempenhos ambientais diferentes, estando ambas em 

conformidade com a norma. 
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A ISO 14001 se baseia nas ações: planejar, executar, verificar e agir 

corretivamente. Este ciclo pode ser utilizado tanto para manter um estágio alcançado 

e impedir o retorno para o patamar inferior como para promover melhorias, 

redefinindo metas.  A figura abaixo ilustra o ciclo que rege a norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma ISO 14004:1996, p. 7 
Figura 02: Ciclo ISO 14001 

 

 
2.6 A ISO 14001 e a compreensão do SGA 

 

 

Visando compreender melhor o SGA e o foco desta pesquisa foi realizada 

neste capítulo uma pertinente compreensão do item 4 da NBR 14001:2004 – 
Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental (item ao qual foi contemplado pelo 

autor como base teórica para a aplicação do estudo), analisando cada um dos seus 

requisitos, conforme mostrado a seguir. 
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2.6.1 Requisitos Gerais 
 

 

Este requisito aponta como uma organização deve estabelecer e manter 

um SGA através dos requisitos posteriormente citados, isto é, entendendo o escopo 

e suas limitações, tais como:  

a) Melhoria contínua do SGA; 

b) Determinação de como a organização irá atender aos requisitos da ISO 

14001; 

c) Definição e documentação do escopo do SGA. 

 
[...] A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e 
continuamente melhorar um sistema da gestão ambiental em conformidade 
com os requisitos desta Norma e determinar como ela irá atender a esses 
requisitos [...] (NBR ISO 14001:2004, p. 4) 

 

Segundo Barbieri (2004), requisitos subscritos são os códigos de conduta 

e diretrizes de acordos voluntários feitos pela organização, públicos ou privados. 

Além dos requisitos de origem externa, imposto por força de lei ou adotados como 

acordo voluntário, a organização também pode estabelecer seus próprios critérios 

de desempenho.   

Os critérios internos de desempenho devem ser desenvolvidos e 

implementados quando as normas externas não atenderem às necessidades da 

organização ou não existirem. Eles podem se referir à gestão dos produtos da 

organização, prevenção e controle da poluição, gerenciamento de materiais 

perigosos, redução de riscos, conscientização e treinamento ambiental, 

fornecedores, transportadores, gerenciamento de resíduos, comunicações 

ambientais e outras atividades de ação ambiental.  

São esses critérios que definem o quanto a organização é pró-ativa na 

proteção ao meio ambiente. Os critérios internos e os requisitos externos, legais ou 

subscritos, são elementos importantes para a definição dos objetivos e das metas 

ambientais da organização. 
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2.6.2 Política ambiental 
 

 

De acordo com Edwards (2004), a clausula 4.2 da ISO 14001 requer que 

a empresa ou organização escreva e publique uma política ambiental e é bem 

específica sobre o que a política deve incluir: 

a) Compromisso com a melhoria contínua; 

b) Compromisso com a prevenção de poluição; 

c) Compromisso em cumprir com requisitos e regulamentos ambientais 

relevantes; 

d) Compromisso em se definir e dar progresso em objetivos e metas; 

e) Uma declaração afirmando que o seu sistema de gestão ambiental está 

documentado, implantado e mantido; 

f) Uma declaração afirmando que a política foi comunicada a todos os 

empregados; 

g) Uma declaração de que a política está disponível ao público. 

Ainda de acordo com Edwards (2004), podem-se introduzir novas idéias. 

Por exemplo, pode-se ter uma política de envolvimentos em causas ambientais da 

comunidade local; pode-se desenvolver avaliações do período de vida de seus 

produtos; pode-se salientar as intenções em reduzir o consumo de energia; pode-se 

ter uma política de limpeza e conservação de terras. 

 
[...] A política ambiental é uma declaração da organização que expõe suas 
intenções e seus princípios em relação a seu desempenho ambiental global, 
que prevê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e suas 
metas ambientais [...] (PIVA, 2007, p. 33) 
 

 

A política dirige metas, responsabilidades e estabelece performances sob 

as quais a gerência deve ser julgada. A alta gerência é responsável pela iniciação da 

política e de demonstrar liderança (EUROMINES, 2005). 
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2.6.3 Planejamento 
 

 

No planejamento são abordados os aspectos ambientais, os requisitos 

legais dentre outros, bem como os objetivos, metas e programas do Sistema de 

Gestão Ambiental. 

No referente aos aspectos ambientais a norma orienta que a organização 

deverá definir tanto o processo que vem sendo usado como aquele que será usado 

no futuro para identificar os aspectos ambientais que possam vir a afetar o meio 

ambiente de maneira significativa.  

 
[...] A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos 
sejam levados em consideração no estabelecimento, implementação e 
manutenção de seu sistema da gestão ambiental [...] (PIVA, 2007, p. 34) 

 

Os aspectos ambientais serão relacionados à suas atividades, produtos 

ou serviços e, sobre os quais, estes possuam controle direto, e, onde possam 

indiretamente influenciá-los. No anexo A.3.1 da norma estão disponíveis orientação, 

a ISO 14004 e seus aspectos, e como podem ser identificados.  

Aspectos ambientais são aqueles elementos da atividade, produto ou 

serviço de uma empresa que pode ter efeitos benéficos ou maléficos para o meio 

ambiente. Estes podem incluir descartes e emissões, uso de matéria-prima e de 

energia, reciclagem, etc (EUROMINES, 2005). 

Ter controle dos aspectos ambientais requer um profundo conhecimento e 

controle massivo da utilização de matéria-prima para quaisquer processos. Desta 

forma, é possível avaliar, no término do processo, o seu impacto desde o início e 

não somente no seu término. 

 
[...] A identificação dos aspectos ambientais é um processo contínuo que 
determina o impacto, positivo ou negativo, passado, presente e potencial 
das atividades da organização sobre o meio ambiente. Para identificar os 
aspectos ambientais significativos de unidades operacionais, o Anexo A da 
norma ISO 14.001 recomenda que sejam considerados, quando pertinente: 
emissões atmosféricas, lançamentos em corpos d´água, gerenciamento de 
resíduos, contaminação do solo, uso de matérias-primas e recursos 
naturais, e outras questões locais relativas ao meio ambiente e à 
comunidade [...] (BARBIERI, 2004 apud PIVA, 2007, p. 35). 
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No tocante aos requisitos legais, Edwards (2004) fala que é preciso 

primeiro definir a legislação relevante á empresa. Além disso, é preciso que a 

política da empresa se comprometa em obedecer à legislação ou quaisquer outros 

regulamentos que lhe sejam aplicáveis.  

 
[...] A organização deve assegurar que esses requisitos legais aplicáveis e 
outros requisitos subscritos pela organização sejam levados em 
consideração no estabelecimento, implementação e manutenção de seu 
sistema de gestão ambiental [...] (PIVA, 2007, p. 37). 
 

 

Um procedimento para identificar requisitos legais da empresa deve ser 

estabelecido e mantido. Isto inclui todas as leis e requisitos impostos pela própria 

empresa. Estes requisitos podem ser parcialmente estabelecidos quando da revisão 

de seus aspectos e impactos ambientais. O propósito de identificar estes itens é 

garantir que todas as operações não levem em conta apenas a lei. (EUROMINES 

2005) 
 
[...] Quando a empresa inicia a implantação de um SGA, passa a ser 
obrigada a identificar e manter atualizado um cadastro de requisitos legais 
aplicáveis a suas atividades, produtos e serviços. Entretanto, no ponto de 
vista prático, em geral, esse é um requisito que apresenta certo grau de 
dificuldade para sua implementação, particularmente no caso de pequenas 
e médias empresas que por vezes não dispõem de pessoal habilitado para 
a realização deste serviço, sendo muitas vezes obrigadas a contratar uma 
assessoria jurídica externa. Por outro lado, a grande maioria dos 
profissionais da área jurídica não dispõe de conhecimento técnico 
especializado sobre o tema, quer seja em relação às leis ambientais, quer 
seja quanto ao conhecimento ambiental básico para a constituição de um 
cadastro de requisitos legais. O cadastro de requisitos legais deve conter 
itens legais ambientais identificados nos níveis municipais, estaduais, 
federais e internacionais, bem como códigos industriais, normas voluntárias 
e compromissos ambientais assinados em contrato, que tenham qualquer 
relação com as atividades, produtos e serviços da organização [...] 
(SEIFFERT, 2006, p. 50) 

 

No referente aos objetivos, metas e programas a norma também vem 

orientar que, os objetivos estabelecidos por uma organização podem ser globais - 

que surgem da política da empresa e que atendem ao compromisso de prevenção 

de poluição e conformidade legal - ou manter o foco na melhoria específica.  

 
[...] Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, quando exeqüíveis, e 
coerentes com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com 
a prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros 
requisitos subscritos pela organização e com a melhoria contínua [...] (PIVA, 
2007, p. 39). 
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No tocante às opções tecnológicas, a norma frisa que a organização deve 

pesar e avaliar o melhor a ser utilizado para o seu tipo de atividade. A norma 

recomenda ainda que os programas tenham objetivos e metas definidos e deixe 

explícita a maneira pela qual a organização atingirá os mesmos, dispondo de 

planejamento adequado que contemple cronogramas com seus devidos recursos 

materiais e de mão-de-obra técnica embutidos. 

 

 

2.6.4 Implementação e operação 
 

 

A gerência deve garantir a disponibilidade de recursos essenciais para 

estabelecer, implementar, manter e melhorar seu SGA. Devem ser incluídos 

recursos humanos com conhecimentos específicos sobre o assunto, infra-estrutura 

organizacional, tecnologia e recursos financeiros (EUROMINES, 2005) 

De acordo com Harrington e Knight (2001), a implementação e operação 

analisam as seguintes seções da ISO 14001: 

Estrutura e responsabilidade – a administração deve fornecer recursos 

essenciais para a implementação e o controle do sistema de gestão ambiental e 

deve nomear representantes específicos que, independentemente de outras 

atribuições, devem ter funções, responsabilidades e autoridade definidas. 

Treinamento, conscientização e competência – a organização deve 

identificar as necessidades de treinamento. Ela deve determinar que todo o pessoal, 

cujas tarefas possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente, receba 

treinamento apropriado.  

Comunicação - a organização deve estabelecer e manter procedimentos 

para a comunicação interna entre vários níveis e funções da organização e interagir 

com as partes interessadas externas, relativas aos aspectos ambientais e sistema 

de gestão ambiental. 

Documentação do sistema de gestão ambiental – a organização deve 

estabelecer e manter informações, em papel ou em meio eletrônico, para descrever 

os principais elementos do sistema de gestão e a interação entre eles e fornecer 

orientação sobre a documentação relacionada. 
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Controle de documentos – os requisitos destas cláusulas são 

basicamente de gestão de qualidade. Muitas organizações podem achar que os 

requisitos da norma estão sendo alcançados dentro de outros sistemas de gestão e 

a ISO 14001 não incentiva a duplicação e a integração de suportes. Por isso, a 

referência à provisão de direção, ambas dentro da documentação da SGA, mas, 

também para outros sistemas. 

A organização deve estabelecer e manter procedimentos para o controle 

de todos os documentos exigidos por esta Norma Internacional para assegurar que 

possam ser localizados, sejam periodicamente analisados, revisados quando 

necessário e aprovados, quanto à sua adequação, por pessoal autorizado. As 

versões atualizadas dos documentos pertinentes devem estar disponíveis em todos 

os locais onde são executadas operações essenciais ao efetivo uso do sistema de 

gestão ambiental. 

Controle operacional – nesta cláusula a norma mostra que o 

compromisso para com a prevenção da poluição e o cumprimento dos requisitos 

legais são gerenciados. Os meios pelos quais esses compromissos serão atingidos 

são os procedimentos e instruções de trabalho que previnem os aspectos 

ambientais identificados de gerar um impacto. 

 
[...] é indispensável que o SGA tenha uma estrutura de responsáveis e 
autoridades. Isso decorre do fato de que a partir da definição de atribuições 
permanentes para os vários sujeitos envolvidos, bem como a coordenação 
de seus esforços frente aos aparatos desenvolvidos para a gestão 
ambiental da organização [...] (SEIFFERT, 2006, p. 52). 

 

A organização deve identificar as operações e atividades associadas com 

aspectos ambientais significantes alinhados com sua política, objetivos e metas 

ambientais para garantir que os mesmos sejam conduzidos sob condições já 

especificadas. Desta forma, é importante desenvolver procedimentos para controlar 

as atividades e operações que são associadas a aspectos ambientais significativos. 

Além disso, é necessário garantir que todos os funcionários sejam treinados nestes 

procedimentos (EUROMINES, 2005). 
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[...] A organização deve identificar aquelas operações e atividades 
associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo 
com sua política, objetivos e metas. A organização deve planejar tais 
atividades, inclusive manutenção, de forma a assegurar que sejam 
executadas sob condições específicas [...] (HARRINGTON; KNIGHT, 2001 
apud NETO; LIMA, 2008, p. 03). 

 

Preparação e atendimento a emergências – Nesta cláusula há tanto 

requisitos de planejamento quanto de controle. A norma exige que os procedimentos 

sejam definidos para que se possa identificar onde podem ocorrer acidentes e 

emergências.  

 
[...] a estruturação desse subsistema deve estabelecer e manter 
procedimentos para identificar a potencialidade de incidentes/acidentes 
ambientais, apresentando a capacidade de agir corretivamente, bem como 
preventivamente, à sua ocorrência. Corretivamente significa buscar mitigar 
os impactos ambientais ocorridos. Preventivamente representa atuar na 
causa básica que os provocou, tomando as medidas necessárias de modo a 
evitar que venham a se repetir [...] (VITERBO, 1998 apud PIVA, 2007, p. 48) 

 

Procedimentos de emergência devem ser escritos como uma lista de 

ações curtas, diretas e que possam ser facilmente entendidas, pois quando se 

fizerem necessárias, o leitor não terá tempo de assimilar frases complexas em 

momentos emergenciais em que o pânico domina. Além disso, os procedimentos 

devem ser periodicamente testados, se possível, a exemplo de simulações de 

incêndio. Além disso, em caso de experiências passadas com situações de 

emergência real, deve-se avaliar se os procedimentos funcionaram corretamente e, 

se for o caso, revisá-los visando melhorias (EDWARDS, 2004). 

A organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o 

potencial para atender a acidentes e situações de emergência, bem como para 

prevenir e mitigar impactos ambientais que possam estar associados a eles 

(HARRINGTON; KNIGHT, 2001) 

A norma recomenda também que a organização considere, dentre outros, 

a natureza dos perigos locais, tipo e escala mais prováveis da situação de 

emergência, a forma mais correta para responder a uma emergência, planos de 

comunicação interna e externa, ações para minimizar os impactos no meio-

ambiente, lista de órgãos e pessoas que possam ser contatadas quando de uma 

emergência, com seus respectivos contatos. 
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2.6.5 Verificação 
 

 

Para este requisito são abordados o monitoramento e medição, avaliação 

dos requisitos legais e outros, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva e 

controle de registros. 

No referente ao monitoramento e medição pode-se observar na norma 

uma das poucas oportunidades onde a mesma especifica que o procedimento 

precisa ser documentado.  

 
[...] A organização deve assegurar que equipamentos de monitoramento e 
medição calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se 
reter os registros associados [...] (PIVA, 2007, p. 49) 

 

De acordo com Euromines (2005), quando do monitoramento e medição, 

é essencial: 

a) Identificar e documentar as medições que serão realizadas e 

especificar a tolerância; 

b) Identificar a data, a hora, o local e as pessoas envolvidas no processo 

de medição; 

c) Manter procedimentos de controle de qualidade para os procedimentos 

de medição; 

d) Garantir que ações corretivas serão executadas se a medição 

extrapolar os parâmetros permitidos; 

e) Procedimentos de calibração e rotinas de manutenção de 

equipamentos utilizados nas medições devem ser documentados. 

 
[...] O processo de medição é uma forma de avaliação do desempenho 
ambiental essencial para o SGA. A idéia básica é que, sem uma medição 
efetiva de desempenho com base em parâmetros objetivos, não é possível 
realmente melhorá-lo. Se a empresa não sabe em que nível de 
desempenho ambiental se encontra, não saberá como e para onde está 
indo, tampouco se já chegou lá. A medição e o monitoramento estabelecem 
a estrutura para a gestão, no sentido de que uma empresa só pode 
gerenciar eficazmente aquilo que pode medir [...] (SEIFFERT, 2006, p. 70). 

 

A frequência de monitoramento e medição não é descrita pela norma, 

portanto as empresas devem se guiar pelas leis, regulamentos ou normas às quais 

estão submetidas na sua área de atuação.  
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Sobre monitoramento e medição, Harrington e Knight (2001) salientam 

que são estabelecidos pela organização procedimentos documentados para 

monitorar e medir, periodicamente, as principais características de suas operações e 

atividades. 

No referente à avaliação dos requisitos legais, a norma recomenda 

apenas que a organização seja capaz de comprovar que ela está em conformidade 

com os requisitos legais pertinentes. Além disso, precisa ser capaz de demonstrar 

que está constantemente avaliando este cenário. Muitas organizações implementam 

novos processos ou apenas modificam os processos existentes, o que pode ser um 

motivo para re-avaliar se a organização está ainda conforme os requisitos legais. As 

auditorias geralmente são um instrumento valioso para identificar este tipo de 

problema, sendo a avaliação de atendimento a requisitos legais uma das 

investigações principais de uma auditoria ambiental. 

 
[...] Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), 
implementado(s) e mantido(s) pela organização, levando-se em 
consideração a importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e 
os resultados das auditorias anteriores [...] (NBR 14.001:2004, p. 08) 

 

De acordo com Harrington e Knight (2001), as organizações devem 

estabelecer e manter um programa, ou programas, e procedimentos para auditorias 

periódicas do sistema de gestão ambiental a serem realizadas de forma a 

determinar se o sistema de gestão ambiental está em conformidade com as 

disposições planejadas para a gestão ambiental, inclusive os requisitos desta norma 

internacional e se foi devidamente implementado e mantido; fornecer à 

administração informações sobre os resultados das auditorias. 

Em relação às não conformidades, a norma orienta que as organizações 

devem ter procedimentos estabelecidos e implantados para sanar quaisquer não-

conformidades, sendo elas reais ou potenciais. Além disso, é preciso estabelecer 

procedimentos para executar as ações necessárias para corrigir e prevenir as 

mesmas. 

Não-conformidade é simplesmente o não atendimento de um requisito 

especificado. Desta forma, infere-se que houve uma ineficácia no controle do 

sistema de gestão ambiental da organização. 
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Muitas pessoas acham o termo "não-conformidade" desconcertante. 

Apesar do princípio inerente à ISO 14001 de que todos aprendem com seus erros, 

tomando medidas preventivas para que não ocorram novamente e desta forma 

melhorar gradualmente sua performance, escutar o termo "não-conformidade" tem 

uma conotação negativa e pode levar as pessoas a ver todo o sistema gerencial da 

mesma forma. Por esta razão, algumas organizações abandonam este termo e 

usam “incidentes” ou "problema" como alternativa. (EDWARDS, 2004). 

Ainda de acordo com Edwards (2004), várias podem ser as causas de 

não-conformidade, a exemplo de: Falhas em seguir procedimentos operacionais; Os 

procedimentos existentes são inadequados; Falha de equipamentos; Uma 

emergência não antes vislumbrada, a qual não há quaisquer planos de emergência 

preparados. 

No tocante ao controle de registros, a norma orienta às organizações que 

estabeleçam e mantenham os registros necessários para provar que estão 

conformes com o seu sistema interno de gestão ambiental e com a própria norma. É 

preciso também ser possível rastrear e identificar estes registros com facilidade, 

mantendo também procedimentos para identificação, armazenamento, proteção, 

recuperação, retenção e descarte dos mesmos. 

De uma maneira geral, de acordo com Seiffert (2006), é importante 

salientar a necessidade de observar, na estruturação do SGA, os inter-

relacionamentos existentes entre cada subsistema da norma ISO 14001 e seus 

níveis de abrangência. Em virtude disto, os subsistemas de treinamento, controle de 

documentos, controle de registros e auditoria são os que apresentam o maior nível 

de abrangência dentro do SGA, sendo, por isso, considerados extremamente críticos 

 
 
2.7 A ISO 14031 
 
 

A norma ISO 14031 é uma ferramenta para ajudar uma organização a 

monitorar e melhorar seu desempenho ambiental. A avaliação de desempenho 

ambiental (EPE do inglês Environmental Performance Evaluation) é um processo 

que é planejado para selecionar indicadores ambientais apropriados para medir, 

analisar, avaliar, relatar, comunicar, entre outros, a performance ambiental de uma 
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organização contra critérios previamente acordados. A norma ISO 14031 é uma 

norma cujo objetivo é a definição de um processo de avaliação do desempenho 

ambiental dos sistemas das organizações. Inclui exemplos de indicadores 

ambientais (CHIPANSKI, 2006). 

 
[...] A avaliação do desempenho ambiental, objetivo da ISO 14031, é um 
processo e ferramenta de gestão interna, planejada para prover uma gestão 
com informações confiáveis e verificáveis, em fase contínua para determinar 
se o desempenho ambiental de uma organização está adequado aos 
critérios estabelecidos pela administração da organização. A norma é 
aplicável a todas as organizações, independente do tipo, do tamanho, 
localização e complexidade [...] (MELO, 2006, p. 30) 

 

De acordo com Pinheiro (1996), o processo de avaliação de desempenho 

ambiental tanto pode ser utilizado por uma organização certificada formalmente ou 

não. As informações obtidas neste processo são importantes para determinar ações 

futuras e comunicar partes interessadas. 

Campos e Melo (2008) salientam que a norma NBR ISO 14031 apresenta 

tanto exemplos de indicadores de desempenho gerencial como de desempenho 

operacional. Os indicadores gerenciais estão agrupados nas seguintes seções: 

implementação de política e programas, conformidade, desempenho financeiro e 

relações com a comunidade; já os indicadores operacionais foram agrupados pela 

norma nas seções: materiais, energia, serviços de apoio às operações da 

organização, instalações físicas e equipamentos, fornecimento e distribuição, 

produtos, serviços fornecidos pela organização, resíduos e emissões. 

De uma maneira geral pode-se afirmar que os indicadores apresentados 

na norma, apresentam-se em um conjunto interessante e abrangente tanto para 

aspectos relacionados ao desempenho operacional quanto para o desempenho 

gerencial. Porém, observa-se também que alguns indicadores são vagos, ou de 

difícil mensuração. Muitos, ainda, apesar de fontes diferentes, traduzem condições 

semelhantes, e outros, podem ser considerados redundantes nas classificações 

apresentadas, como por exemplo, os indicadores apresentados para os requisitos de 

“controle ambiental”, “aspectos ambientais” e “monitoramento e medição”, 

respectivamente (CAMPOS; MELO, 2008) 

Se uma organização é comprometida seriamente em ter uma estratégia 

ambiental que seja efetiva, revelando dados concretos da sua performance 

ambiental, a adoção de um sistema de indicadores ambientais passa a ser parte 
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1 Finalidade e Âmbito

2 Termos e definições

3 Avaliação do desempenho ambiental

3.1 Visão geral

3.1.1 Modelo da EDA

3.1.2 Indicadores da EDA

3.1.3 Usando a EDA

3.2 Planeamento de EDA

3.2.1 Orientações gerais

3.2.2 Seleção dos indicadores da EDA

3.3 Utilizando os dados e informações (Marca)

3.3.1 Visão geral

3.3.2 A coleta de dados

3.3.3 Análise e conversão de dados

3.3.4 Avaliação das informações

3.3.5 Relatórios e comunicação

3.4 Revisão e melhoria da EDA (verificar e agir)

Anexo A (informativo) Orientação sobre adicional EDA

A.1 Visão geral

A.2 Orientação para identificar os pontos de vista das partes interessadas no contexto da EDA

A.2.1 Os potenciais interessados

A.2.2 Questões e pontos de vista das partes interessadas

A.2.3 Métodos para identificar os pontos de vista das partes interessadas

A.3 Orientações adicionais para a selecção dos indicadores da EDA

A.3.1 Considerações para a selecção dos indicadores da EDA

A.3.2 Exemplos de abordagens para a selecção dos indicadores da EDA

obrigatória e de alta prioridade, co-relacionando sempre este sistema com a política 

ambiental da empresa, sua operação e suas metas, com o intuito de avaliar com 

precisão seu desempenho. O sistema de indicadores é, portanto, a forma mais 

concreta de melhorar a eficiência e eficácia do SGA de uma organização. 

Analisando ainda de forma objetiva, de acordo com a norma NBR ISO 

14031:2004, podemos citar como a norma está distribuída, ou seja, em requisito ou 

cláusulas, tal como informa o Quadro 04 a seguir: 

 
Quadro 04 – Índice da Norma 14031 
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4 Requisitos do sistema de gestão ambiental

4.1. Requisitos gerais

4.2. Política Ambiental

4.3. Planejamento

4.3.1 Aspectos Ambientais 

4.3.2 Requisitos Legais e Outros 

4.3.3 Objetivos, metas e programas 

4.4. Implementação e operação

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de Documentos 

4.4.6 Controle operacional 

4.4.7 Preparação e Resposta à Emergências 

4.5.  Verificação
4.5.1. Monitoramento e medição

4.5.2 Avaliação dos Requisitos Legais e Outros 

4.5.3. Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva 

4.5.4. Controle de registros 

A.4 Exemplos de indicadores para a EDA

A.4.1 Visão geral

A.4.2 Indicadores de desempenho para a gestão

A.4.3 Os indicadores de desempenho operacional

A.4.4 Indicadores de condições ambientais

Quadro 04 (cont.) – Índice da Norma 14031 

 

 

 

 
   Fonte: NBR ISO 14031:2004 

Como objeto prático desta pesquisa será aplicado os itens do Anexo A.4. 

Para êxito em tal fim serão adotados os requisitos da norma NBR 14.001:2004 

dispostos no Quadro 05: 

 

Quadro 05 – Requisitos da Norma NBR 14001:2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: NBR ISO 14001:2004 

 

É importante ressaltar que a utilização dos requisitos da norma NBR 

14.001/2004 para classificar os indicadores da norma 14.031, é uma opção feita pelo 

autor para dinamizar e objetivar a posterior análise. Em capítulos posteriores, 
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destinados à análise dos dados de campo, os mesmos estudos serão explícitos de 

forma mais detalhada. 

 

 

 2.8 A importância estratégica da implementação da gestão ambiental nas 
empresas 

 

 

Há algumas décadas atrás, começou-se a perceber que a preservação do 

planeta significaria também a preservação da própria vida. Inicialmente, a 

preocupação ambiental abrangia somente a preservação de animais, de florestas e 

de poluição do ar. Posteriormente, a questão ambiental chegou às empresas que, 

movidas pela exigência de seus consumidores, começaram a perceber que seus 

clientes estavam dispostos a pagar mais por produtos considerados ambientalmente 

corretos, como também boicotar aqueles que contribuíam para a degradação do 

planeta.  

Este fator mercadológico adicionado ao fato da pressão popular ter 

atingido os governos, que passaram a estabelecer legislações ambientais, 

obrigaram as empresas a adequar seus processos industriais, utilizando-se de 

tecnologias mais limpas e a desenvolver e implantar sistemas de gestão de seus 

processos de maneira que atendessem a demanda vinda de seus clientes e 

cumprissem com a legislação ambiental vigente. (BARACUHY NETO et al., 2008). 

 
[...] o sucesso do sistema depende do comprometimento de todos os níveis 
e funções, especialmente da alta direção. Contudo, a adoção dessa Norma 
não garantirá, por si só, resultados ambientais ótimos [...] (MOREIRA, 2001, 
p. 86-87). 

 

De acordo com Grummt Filho e Watzlawick (2008), as empresas tornam-

se expostas a cobranças de posturas mais ativas com relação à responsabilidade 

sobre seus processos industriais, resíduos e efluentes produzidos e descartados, 

bem como o desempenho de seus produtos e serviços em relação à abordagem de 

ciclo de vida.  

A sociedade considera as empresas como as principais responsáveis pela 

poluição, tornaram-se vulneráveis a ações legais, boicotes e recusas por parte dos 
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consumidores, que hoje consideram a qualidade ambiental como uma de suas 

necessidades principais a serem atendidas (MOURA, 2000). 

 

 
[...] o objetivo maior da gestão ambiental deve ser a busca permanente de 
melhoria da qualidade ambiental dos serviços, produtos e ambiente de 
trabalho de qualquer organização pública ou privada. A busca permanente 
da qualidade ambiental é, portanto um processo de aprimoramento 
constante do sistema de gestão ambiental global de acordo com a política 
ambiental estabelecida pela organização [...] (DONAIRE, 1999 apud NETO; 
LIMA, 2008, p. 02). 

 

Os dados relacionados à deterioração ambiental, apesar de apresentarem 

certa redução nos últimos vinte anos, apontam que as indústrias dos países 

desenvolvidos contribuem com, aproximadamente, 1/3 do Produto Nacional Bruto, 

ao passo que, as imagens negativas têm sido proporcionalmente maiores (GRUMMT 

FILHO; WATZLAWICK, 2008).  

Dentro do ramo de serviços, deve ser observada a especificidade do tipo 

de indústria, uma vez que existe desigualdade com relação ao impacto dos 

diferentes ramos de atividades. Isso ocorre por que a poluição gerada é influenciada 

pela forma de uso de insumos, matérias-primas, água e energia no processo de 

produção, ao qual também está aliada a intensidade de incorporação de tecnologias 

industriais dos países desenvolvidos, que concentra 20% do valor adicionado e são 

responsáveis por 2/3 do total da poluição industrial (MOURA, 2000). 

A adoção de posturas que denotem uma preocupação com a questão 

ambiental depende da percepção das próprias empresas. Existe uma série de 

constatações realizadas na região européia que contribuem para a visão da questão 

ambiental como uma variável importante no processo de planejamento 

organizacional e como algo de caráter permanente (ALMEIDA et al., 2004). 

Neste ponto, é pertinente comentar que os países industrializados, além 

de terem poluído de forma sem precedentes o planeta, para manter seu nível de 

desenvolvimento, têm drenado recursos numa extensão que dificilmente poderá ser 

alcançado pelos países em desenvolvimento. A dinâmica perniciosa desse processo 

tem revelado aspectos alarmantes do padrão de desenvolvimento industrial 

resultante sobre a questão ambiental. (GRUMMT FILHO; WATZLAWICK, 2008) 
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Outro elemento que vem à tona devido aos imperativos da questão 

ambiental que se apresentam às organizações diz respeito aos efeitos que os 

determinantes externos à organização exercem sobre o seu ambiente interno.  

Existe uma visão predominante de que há um dilema entre ecologia e 

economia, ou seja, de um lado os benefícios sociais provocados pelas normas 

ambientais rigorosas e do outro os custos privados das indústrias, os quais 

acarretam aumento de preços e redução da competitividade, existindo dessa forma 

um permanente conflito entre estes dois pólos (PORTER, 1999). 

A visão de que preocupações ambientais resultam em custos para o 

processo produtivo, apesar de assumir muitas vezes o aspecto de senso comum, 

representa uma questão que ainda deve ser debatida objetivamente. Apesar de 

existir a idéia de que preocupações ambientais acarretarão novos custos, o que se 

observa é que a elevação do nível de desempenho ambiental organizacional não 

está relacionada, em longo prazo, com custos elevados. Práticas gerenciais que 

preservem o ambiente podem melhorar os resultados financeiros da organização.  

A análise da questão ambiental frente à conformidade da estrutura que 

um processo produtivo pode assumir requer uma visão mais abrangente, a qual 

deve considerar os diversos cenários dentro de uma visão empresarial não só de 

curto, mas também de médio e longo prazo. Em virtude do contexto vivenciado por 

empresa, deve-se buscar assegurar a viabilidade econômica de sua atividade 

produtiva sem que, entretanto, os desdobramentos ambientais das alternativas 

tecnológicas e de produção utilizadas apresentem impactos ambientais excessivos. 

Ou seja, deve assegurar que seu desempenho ambiental, no mínimo, seja 

compatível com as exigências legais de onde está instalada (SEIFFERT, 2006). 

Outro fato observado é o de que as normas ambientais, quando 

elaboradas de forma adequada, estimulam o surgimento de inovações, as quais 

implicam no surgimento de novas tecnologias que diminuem o custo associado ao 

tratamento (resíduos ou efluentes) ou em incremento da produtividade do processo. 

Essa constatação leva à necessidade de que gerentes e reguladores passem e 

encarar a melhoria ambiental em termos de produtividade dos recursos (insumos e 

matérias-primas), eliminando falhas no sistema produtivo. 

 
[...] as normas ambientais elaboradas de forma adequada são capazes de 
desencadear inovações que reduzem os custos totais de um produto ou 
aumentam seu valor. Essas inovações permitem que as empresas utilizem 
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uma gama de insumos de maneira mais produtiva – abrangendo matéria-
prima, energia e mão de obra – compensando, assim, os custos da melhoria 
do impacto ambiental [...] (PORTER, 1999 apud PIVA, 2007, p. 20) 

 

Além das constatações relacionadas aos resultados financeiros, também 

deve ser observada uma mudança no próprio papel da empresa. Considerada há 

pouco mais de um século como insignificante frente à natureza, tornou-se uma força 

preponderante, mola mestra da degradação ambiental gerada pela civilização 

humana.  

As empresas devem buscar objetivos, estratégias, bem como formas de 

gestão, que transcendam o contexto físico-social onde as mesmas atuaram até 

agora. A gestão ambiental no âmbito empresarial representa a lógica de 

responsabilidade econômica coletiva, que abrange na atualidade todos os atores 

intervenientes no equilíbrio do planeta (BACKER, 1995). 

Backer (1995) observa também que, com relação à forma que a 

estratégia organizacional assume frente à problemática ambiental, existe uma 

negociação permanente na estratégia ambiental, em que objetivos de pessoas e 

grupos que possuam interesses parcialmente opostos devem ser considerados e 

provavelmente inseridos num modelo e visar ao equilíbrio com o ecossistema no 

qual a empresa está inserida. 

A peculiaridade constatada na estratégia ambiental remete à importância 

da forma com que a empresa irá se estruturar internamente para viabilizar suas 

ações ambientais. Devido à influência das exigências do ambiente externo, a 

empresa se dividirá em unidades departamentais encarregadas de lidar com cada 

um dos segmentos destas exigências, o que conduz a uma diferenciação, havendo 

um esforço convergente para atingir os objetivos especificados, o que se caracteriza 

como um processo de integração (DONAIRE, 1999). 

Uma forma de lidar com o processo de diferenciação de âmbito interno da 

organização, de modo a buscar a integração nas ações relacionadas à questão 

ambiental, é o estabelecimento de uma unidade encarregada de agir no âmbito 

dessa questão.  

Assim, a empresa cria, junto a suas unidades, um setor encarregado da 

responsabilidade ambiental, o qual pode assumir o formato de uma diretoria de meio 

ambiente ou recursos naturais. De grande importância é a relação que deve existir 

entre o setor encarregado das ações ambientais e os demais setores da empresa. O 
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objetivo dessa relação é buscar uma integração profissional, responsável e com 

harmonia de interesse (BACKER, 1995). 

Cabe salientar que, essa forma de estruturação dependerá do tamanho, 

setor de atuação, complexidade e disponibilidade de recursos da organização. 

Observa-se que a responsabilidade pela implantação do SGA freqüentemente se 

centraliza nos setores de qualidade, produção ou saúde e segurança ocupacional. 

Seiffert (2006), afirma que a empresa precisa salientar a operacionalização da 

estratégia ambiental interna da organização e a responsabilidade deve ficar ao 

encargo de um setor especializado. A responsabilidade pela proteção ambiental que 

abarque todos os funcionários cujas tarefas envolvam aspectos ambientais deve 

igualmente ser assumida pela alta gerência. 

No caso de empresas de grande porte, apesar de sua relativa 

estabilidade determinada por sua estrutura organizacional, são consideravelmente 

afetadas por esse contexto, pela quantidade de funcionários envolvidos nos 

processos. As empresas de menor porte apresentam evidentemente maior 

suscetibilidade. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada na elaboração 

deste estudo, caracterizando a pesquisa, a coleta de dados e seu processamento. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Para este trabalho, o universo pesquisado foi composto por empresas que 

atuam no ramo da engenharia civil, seja no referente à construção propriamente dita 

(empreiteiras), quanto na área de consultoria e gerenciamento (gerenciadoras), num 

total de 10 empresas, todas estas prestando serviços para uma empresa 

multinacional do setor de mineração situada no estado do Maranhão.  

Das 10 empresas, 02 eram gerenciadoras, tendo cada uma, sob sua 

fiscalização, 04 empreiteiras. As duas empresas gerenciadoras da pesquisa estão 

sob a jurisdição de gerências diferentes dentro da mineradora multinacional referida 

anteriormente. 

Desta forma, buscou-se mostrar que o nível de exigência ambiental ao 

qual uma empresa está inserida tem relação com suas ações em relação à utilização 

de indicadores ambientais e em ter um SGA implementado. Além disso, buscou-se 

averiguar a razão pela qual as empresas presentes na pesquisa não possuem um 

SGA implementado, bem como demonstrar que, pelo nível de utilização de 

indicadores ambientais, talvez fosse interessante sua implementação. 

Foram envolvidos na pesquisa preponderantemente colaboradores que 

tenham ligação direta com a aplicação de ações, medidas de controle e observação 

de algum tipo de indicador que faça parte das exigências ambientais às quais as 

empresas estão submetidas. 

 
3.2 A pesquisa 

 

Para o levantamento dos dados foi utilizada a técnica de aplicação de 

questionários visando obter informações de percepção ambiental dentro dos campos 

de atuação de cada empresa. 
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Nº do requisito na 
ISO 14001

Descrição do resquisito na ISO 14001

4.2 Política Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientais 
4.3.2 Requisitos Legais e Outros 
4.3.3 Objetivos, metas e programas 
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 
4.4.3 Comunicação
4.4.4 Documentação 
4.4.5 Controle de Documentos 
4.4.6 Controle operacional 
4.4.7 Preparação e Resposta à Emergências 
4.5.1 Monitoramento e medição
4.5.2 Avaliação dos Requisitos Legais e Outros 
4.5.3 Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva 
4.5.4 Controle de registros 

Através dos questionários aplicados visou-se fazer uma análise 

quantitativa, para obter-se o grau de utilização de indicadores ambientais dentro de 

cada empresa, sabendo-se, de antemão, que as empresas pesquisadas não 

possuem SGA implementado.  Os questionários contendo questões fechadas 

(objetivas) foram compostos de dois blocos de perguntas com relação à gestão 

ambiental das empresas, orientados pelos requisitos da norma ISO 14.001: 

A. Perfil da Empresa; 

B. Indicadores de desempenho ambiental organizados por requisitos da 

ISO 14001, utilizados por cada empresa. 

No bloco A, procurou-se observar melhor o universo em questão, ou seja, 

o cargo ocupado na empresa pelo respondente da pesquisa, qual o tipo de capital e 

a quantidade de funcionários que a empresa possui. 

No bloco B, o questionário foi divido em concordância com os requisitos / 

cláusulas da ISO 14001, tendo dentro destas divisões indicadores sugeridos pela 

norma ISO 14031 e/ou outros indicadores pertinentes. Indagou-se, então, ao 

respondente se os indicadores apresentados eram utilizados ou não dentro da 

empresa, além também de poder ter a opção de considerar que algum item não era 

aplicável à sua organização. O quadro abaixo mostra como o bloco B ficou 

subdividido: 

 

Quadro 06 – Divisão do bloco B conforme requisitos da ISO 14001 
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100TOTAL DE INDICADORES UTILIZADOS
TOTAL DE INDICADORES ) XP1 = (

3.3 Coleta de dados 
 

 

A forma utilizada para coletar os dados foi através da entrega do 

questionário por via impressa e em meio digital, para que o respondente escolhesse 

a melhor maneira de responder o mesmo, na unidade de negócio de cada empresa. 

O documento foi entregue em mãos ao respondente que tinha envolvimento direto 

com a gestão ambiental dentro da empresa.  

Também em concordância com o respondente, foi estipulado um prazo de 

30 dias para a devolução do questionário.  Durante o prazo, foram feitos contatos 

telefônicos para checar o andamento do preenchimento. Todas as empresas 

extrapolaram o prazo de devolução do questionário, obtendo-se um tempo médio de 

4 meses para a devolução do questionário respondido.  

Por motivo de privacidade e normas internas de cada empresa, seus 

nomes foram suprimidos da pesquisa, trocando-se os nomes das empresas por 

letras do alfabeto, em caixa alta. 

 

 

3.4 Processamento dos dados 
 
 

Como parte do processo de produção dos dados, foram confeccionados 

quadros de análise em forma de percentuais para os indicadores utilizados, não 

utilizados e não aplicáveis, além da porcentagem de empresas que utilizam 

determinado indicador, que obedecerão as seguintes fórmulas matemáticas: 

 

• Para os indicadores utilizados por cada empresa: 
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( )P2 = TOTAL DE INDICADORES NÃO UTILIZADOS X 100
TOTAL DE INDICADORES

X 100
TOTAL DE INDICADORES( )P3 = TOTAL DE INDICADORES NÃO APLICADOS

• Para os indicadores não utilizados por cada empresa: 
 

 

 

 

• Para os indicadores não aplicáveis para cada empresa: 
 

 

 

 

• Para a porcentagem de empresas que utilizam determinado indicador: 

X 100
Nº TOTAL DE EMPRESAS( )P4 = Nº DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM O INDICADOR

 
 

 

A estratificação simples, utilizando apenas percentuais foi selecionada 

como forma adequada de análise de dados, visto que não é objetivo desta pesquisa 

extrapolar os dados obtidos e generalizar resultados, pois a pesquisa trabalhou com 

um universo definido e não com amostragem.  

Com a obtenção destes percentuais, foi possível ter uma visão geral da 

utilização de indicadores ambientais por partes das empresas pesquisadas, 

ajudando na tomada de decisão sobre aconselhar ou não estas empresas a tentar 

implementar um sistema de gestão ambiental. 

 

 

3.5 Perfil das empresas 
 

 

Como já citado, todas as empresas trabalham prestando serviços de 

engenharia a uma grande mineradora locada no Estado do Maranhão. O quadro a 
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NOME TIPO DE EMPRESA RESPONDENTE /  FUNÇÃO 
ADMINISTRATIVA

N° DE FUNCIONÁRIOS ECONOMIA /  CAPITAL
A EMPRESA É 

CERTIFICADA NA ISO 
14.001?

A GERENCIADORA ENGENHEIRO AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO MULTINACIONAL NÃO
B EMPRETEIRA TÉC. AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
C EMPRETEIRA DIRETOR 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
D EMPRETEIRA GERENTE DE CONTRATO 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
E EMPRETEIRA TÉC. AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
F GERENCIADORA ENGENHEIRO AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
G EMPRETEIRA DIRETOR 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
H EMPRETEIRA TÉC. AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
I EMPRETEIRA TÉC. AMBIENTAL 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO
J EMPRETEIRA GERENTE DE CONTRATO 100 A 500 PRIVADO BRASILEIRO NÃO

seguir monta o perfil de cada empresa de acordo com o item “A” do questionário 

aplicado nas empresas: 

 

 

Quadro 07 – Perfil das empresas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que as empresas possuem características bem similares. Os 

questionários foram respondidos por funcionários diretamente ligados à questão 

ambiental da empresa, dentre eles técnicos ambientais, engenheiros, gerente de 

contratos e até mesmo diretores. Todas as empresas presentes na pesquisa 

possuem entre 100 e 500 funcionários e não possuem SGA implementado. 

A empresa “A” é uma empresa multinacional americana que, dentre 

outros serviços, gerencia projetos e obras de engenharia. Classificada como 

“Gerenciadora”, têm sob sua gerência as empresas B, C, D e E.  

A empresa “B” é uma empresa local que trabalha com manutenção de 

áreas verdes (roçado, desmatamento, destocamento, poda, etc.), gestão de 

resíduos e executa obras de construção civil de pequeno porte.  

A empresa “C” é uma empresa local que presta serviços de 

terraplenagem, execução de pavimentação asfáltica, construção de sistemas de 

drenagem (bueiros, canaletas, caixas de passagem, bocas-de-lobo, etc.) e realiza 

obras de construção civil de pequeno e médio porte.  

A empresa “D” é uma empresa local que presta serviços de pintura 

industrial e executa obras de construção civil de pequeno e médio porte. 
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A empresa “E” é uma empresa local que presta serviços de manutenção 

predial civil (executa diversos serviços, desde conserto de vazamentos até grandes 

reformas), executa obras de drenagem e obras de construção civil de pequeno e 

médio porte.  

A empresa “F” é uma empresa nacional especialista em gerenciamento 

de projetos e obras de engenharia. Classificada como “Gerenciadora”, ela tem sob 

sua gerência as empresas G, H, I e J.  

A empresa “G” é uma empresa local que presta serviços de 

terraplenagem de grandes áreas, no interior do estado do Maranhão. Além disso, 

realiza obras de acesso (pontilhões, passarelas, viadutos, etc.).  

A empresa “H” é uma empresa local que presta serviços de 

terraplenagem de grandes áreas, transporte de material para bota-fora, manutenção 

de ferrovias e realiza obras de construção civil de pequeno e médio porte. 

A empresa “I” é uma empresa local que presta serviços de construção de 

infra-estrutura ferroviária (assentamento de dormentes e trilhos).  

Por último, temos a empresa “J”, uma empresa local que presta serviços 

de construção de redes de distribuição de energia elétrica de baixa e alta tensão 

(incluindo construção de subestações, implantação de postes, lançamento de cabos 

aéreos ou subterrâneos com dutos envelopados). 

 

 

3.6 Questionário sobre Gestão Ambiental 
 

 

A própria NBR ISO 14031 – Gestão ambiental – avaliação de 

desempenho ambiental, tornou-se essencial na orientação do questionário, pois 

fornece exemplos de indicadores de desempenho gerencial e operacional que foram 

usados em sua elaboração. Os indicadores gerenciais estão agrupados nos 

seguintes grupos principais:  

a) Implementação de política e programas;  

b) Conformidade;  

c) Desempenho financeiro e; 

d) Relações com a comunidade. 
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Já os indicadores operacionais foram agrupados pela norma nos 

seguintes grupos principais: 

a) Materiais; 

b) Energia; 

c) Serviços de apoio às operações da organização; 

d) Instalações físicas e equipamentos; 

e) Fornecimento e distribuição; 

f) Produtos; 

g) Serviços fornecidos pela organização, 

h) Resíduos;  

i) Emissões.  

Desta forma, todos os indicadores presentes na pesquisa se baseiam 

nestes grupos principais, sendo agrupados, como dito anteriormente, de acordo com 

os requisitos da norma ISO 14001. Com o intuito de tornar mais rico ainda o 

questionário foram inseridos também itens colhidos de cartilhas, artigos, 

dissertações e teses que também tiveram como objetivo analisar indicadores de 

desempenho ambiental para monitorar o grau de gestão ambiental dentro de 

empresas. 

Com os dados obtidos através do preenchimento dos formulários pelas 

empresas selecionadas para o estudo, foi possível fazer uma análise quantitativa de 

cada requisito de controle ambiental previsto pela ISO 14001.  Com base nesta 

análise, a discussão dos resultados foi feita, conforme o capítulo a seguir.  
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nº Política Ambiental N F= (N/10)*100
1 Número de objetivos e metas atingidos (NBR ISO 14031) 10 100%

2
Número de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas ambientais (NBR 
ISO 14031) 7 70%

3
Grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação específicas (NBR 
ISO 14031) 0 0%

4 Número de iniciativas implementadas para prevenção da poluição (NBR ISO 14031) 9 90%

5
Número de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais específicas (NBR ISO 
14031) 1 10%

6
Número de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de trabalho 
(NBR ISO 14031) 10 100%

7
Número de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre questões 
ambientais (NBR ISO 14031) 6 60%

8
Número de prestadores de serviço contratados tendo um sistema de gestão ambiental 
implementado ou certificado (NBR ISO 14031) 4 40%

9 Número de fornecedores certificados com a norma ambiental 4 40%
10 Índice percentual de clientes satisfeitos com o desempenho ambiental 7 70%
11 Percentual de atuação em responsabilidade ambiental 4 40%
12 Freqüência de relacionamento com o sindicato e com a comunidade vizinha 9 90%
13 Percentual de resultado total investido em ações ambientais 2 20%

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Requisito : Política Ambiental 

  

Para o requisito: Política Ambiental - foram levantados 13 indicadores de 

desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 

 

Quadro 08 – Requisito: Política Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Onde: 

nº = numeração do indicador. 

N = numero de empresas que utilizaram o indicador. 

F = percentual de empresas que utilizam o indicador. 

 

Organizando os indicadores deste requisito de forma decrescente e 

representando-os graficamente, temos o exposto na figura a seguir: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 15,38 76,92 7,69
B 46,15 53,85 -
C 53,85 46,15 -
D 30,77 53,85 15,38
E 38,46 61,54 -
F 30,77 69,23 -
G 61,54 38,46 -
H 30,77 53,85 15,38
I 38,46 46,15 15,38
J 46,15 53,85 -

INDICADORES AMBIENTAIS (%)
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Figura 3 - Política Ambiental: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Dos 13 indicadores deste grupo, percebe-se que o indicador de nº 3 - 

“grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação específica” 

não foi utilizado por nenhuma empresa. Os indicadores de nº 13 - “percentual de 

resultado total investido em ações ambientais” e nº 5 - “número de níveis gerenciais 

com responsabilidades ambientais específicas” estão entre os menos utilizados 

pelas empresas. Os indicadores de nº 1 -  “número de objetivos e metas atingidos” e 

nº 6 - “número de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de 

trabalho” foram utilizados por todas as empresas. 

Continuando a análise dos dados coletados na pesquisa, o quadro a 

seguir expõem o percentual de utilização de indicadores ambientais de cada 

empresa para o requisito Política Ambiental: 

 
Quadro 09 – Análise do requisito: Política Ambiental 
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nº Aspectos Ambientais N F= (N/10)*100

1 Quantidade de materiais usados por unidade de produto (NBR ISO 14031) 4 40%

2
Quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados que são 
usados (NBR ISO 14031) 5 50%

3
Quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por 
unidade de produto (NBR ISO 14031) 0 0%

4
Quantidade de outros materiais auxiliares reciclados ou reutilizados (NBR 
ISO 14031) 1 10%

5
Quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção (NBR 
ISO 14031) 1 10%

6 Quantidade de água por unidade de produto (NBR ISO 14031) 5 50%
7 Quantidade de água reutilizada (NBR ISO 14031) 0 0%

8
Quantidade de materiais perigosos usados no processo de produção (NBR 
ISO 14031) 1 10%

9
Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto (NBR ISO 
14031) 0 0%

10 Quantidade de energia usada por serviço ao cliente (NBR ISO 14031) 2 20%
11 Quantidade de cada tipo de energia usada (NBR ISO 14031) 5 50%

12
Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de processo 
(NBR ISO 14031) 0 0%

13
Quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas de 
conservação de energia (NBR ISO 14031) 0 0%

Pode-se observar no quadro acima que das 10 empresas entrevistadas, 

07 utilizam mais de 50% dos indicadores referentes ao requisito de política 

ambiental e apenas 03 empresas estão abaixo deste percentual.  As empresas B, D, 

H e J utilizaram a mesma quantidade de indicadores. 

Observa-se também que 4 empresas (A, D, H e I) consideraram que neste 

grupo de indicadores existiam alguns que não eram aplicáveis às suas 

organizações.  Todas as 4 empresas declararam que o indicador “Número de 

fornecedores certificados com a norma ambiental” não é aplicável à sua 

organização. 

 

 

4.2 Requisito: Aspectos Ambientais 
 

 

Para o requisito: Aspectos Ambientais - foram levantados 65 indicadores 

de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 

 

Quadro 10- Requisito: Aspectos Ambientais 
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nº Aspectos Ambientais N F= (N/10)*100

14
Quantidade de produtos de limpeza usados pelos prestadores de serviços 
contratados (NBR ISO 14031) 1 10%

15
Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos 
prestadores de serviços contratados (NBR ISO 14031) 0 0%

16
Quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto (NBR ISO 
14031) 9 90%

17
Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos 
por ano (NBR ISO 14031) 10 100%

18 Quantidade de resíduos para disposição (NBR ISO 14031) 9 90%
19 Quantidade de resíduos armazenados no local (NBR ISO 14031) 0 0%
20 Quantidade de resíduos contratados por licenças (NBR ISO 14031) 0 0%

21
Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizáveis por ano (NBR 
ISO 14031) 0 0%

22
Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido a substituição de 
material (NBR ISO 14031) 1 10%

23 Quantidade de emissões específicas por ano (NBR ISO 14031) 0 0%

24
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto (NBR ISO 
14031) 0 0%

25
Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera (NBR ISO 
14031) 0 0%

26
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da 
camada de ozônio (NBR ISO 14031) 0 0%

27
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática 
global (NBR ISO 14031) 0 0%

28 Quantidade de material específico descarregado por ano 2 20%

29
Quantidade de um material específico descarregado na água por unidade 
de produto (NBR ISO 14031) 0 0%

30
Quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade de 
produto (NBR ISO 14031) 5 50%

31 Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água (NBR ISO 14031) 0 0%
32 Quantidade de efluentes por serviço ou cliente (NBR ISO 14031) 1 10%
33 Ruído medido em determinado local (NBR ISO 14031) 5 50%
34 Quantidade de radiação liberada (NBR ISO 14031) 0 0%
35 Quantidade de calor, vibração ou Luz emitida (NBR ISO 14031) 0 0%
36 Reciclagem de resíduos 10 100%
37 Consumo de matérias primas 10 100%
38 Geração de gases 9 90%
39 Consumo de materiais de embalagens 10 100%
40 Geração de resíduos sólidos 10 100%
41 Padrões físicos químicos dos efluentes 0 0%
42 Consumo de recursos não renováveis 9 90%
43 Geração de efluentes líquidos por unidade produzida 0 0%
44 Geração de efluentes gasosos por unidade produzida 0 0%
45 Consumo de matéria-prima por unidade produzida 1 10%
46 Consumo de material reciclado ou reutilizado por unidade produzida 0 0%
47 Volume total de efluentes líquidos 4 40%
48 Volume de eletricidade autogerada 0 0%
49 Volume de eletricidade adquirida 3 30%

50
Volume dos resíduos retornados para o processamento ou 
recomercialização 1 10%

Quadro 10 (cont.) – Requisito: Aspectos Ambientais 
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nº Aspectos Ambientais N F= (N/10)*100
51 Quantidade de CO2 equivalentes 0 0%
52 Consumo de materiais reciclados (pré e pós-consumo) 1 10%
53 Consumo de materiais para embalagens 0 0%
54 Efluente líquido contaminado por óleo sujo 0 0%
55 Lâmpadas com metal pesado / área de construção 1 10%
56 Co-disposição de resíduo em aterro 10 100%
57 Sólidos na suspensão na atmosfera 9 90%
58 Número de emissões atmosféricas 0 0%
59 Índice de resíduos gerados por unidade produzida 0 0%
60 Índice percentual de resíduos reciclados 0 0%
61 Consumo total de energia 8 80%
62 Número de emissões de poluentes 0 0%
63 Percentual de toxidade das matérias-primas 0 0%
64 Número de vazamentos de óleo nos efluentes 0 0%
65 Percentual de consumo de óleo combustível, hidrogênio e gás natural 2 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

17 36 37 39 40 56

%
 d

e 
ut

iliz
aç

ão

nº  do indicador

Quadro 10 (cont.) – Requisito: Aspectos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à grande quantidade de indicadores presentes para este requisito 

e a dificuldade de expressar os mesmos de forma decrescente, graficamente, optou-

se por dividir este requisito em três partes: Indicadores utilizados por todas as 

empresas, indicadores de utilização intermediária e indicadores não utilizados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Aspectos Ambientais: Indicadores utilizados por todas as empresas 

 

Todas as empresas declararam utilizar os indicadores de nº 17, 36, 37, 

39, 40 e 56. Observou-se, porém, que o indicador de nº 56 – “Co-disposição de 

resíduo em aterro” pode ter sido mal-interpretado pelos respondentes, podendo ter 

sido confundido com a disposição de resíduos em aterro sanitário. Os demais 
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indicadores utilizados por todas as empresas são indicadores de fácil obtenção e 

freqüentemente exigidos a empresas terceirizadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Aspectos Ambientais: Indicadores de utilização intermediária 

 

Dentre os indicadores de utilização intermediária, destacam-se 

indicadores de alta utilização, relacionados principalmente à quantidade e disposição 

de resíduos, consumo de energia e geração de gases. Deste grupo, um indicador foi 

considerado intrigante na pesquisa: “Percentual de consumo de óleo combustível, 

hidrogênio e gás natural”, utilizado apenas em 20% das empresas. A razão pela qual 

este indicador é intrigante reside no fato de que todas as empresas têm maquinário 

leve e pesado que consome uma quantia considerável de combustível. Acredita-se, 

então, que pelo fato do indicador incluir hidrogênio e gás natural, a maioria das 

empresas assinalou no questionário que não utilizam este indicador. Os demais 

indicadores de baixa utilização correspondem a indicadores de mensuração mais 

difícil, como “Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido a substituição de 

material” ou “Quantidade de produtos de limpeza usados pelos prestadores de 

serviços contratados”. 

Para os indicadores do requisito “Aspectos Ambientais” que não foram 

utilizados, optou-se por mostrá-los em forma de tabela, para melhor visualização: 
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nº Aspectos Ambientais N F= (N/10)*100

3
Quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por 
unidade de produto (NBR ISO 14031) 0 0%

7 Quantidade de água reutilizada (NBR ISO 14031) 0 0%

9
Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto (NBR ISO 
14031) 0 0%

12
Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de processo 
(NBR ISO 14031) 0 0%

13
Quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas de 
conservação de energia (NBR ISO 14031) 0 0%

15
Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos 
prestadores de serviços contratados (NBR ISO 14031) 0 0%

19 Quantidade de resíduos armazenados no local (NBR ISO 14031) 0 0%
20 Quantidade de resíduos contratados por licenças (NBR ISO 14031) 0 0%

21
Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizáveis por ano (NBR 
ISO 14031) 0 0%

23 Quantidade de emissões específicas por ano (NBR ISO 14031) 0 0%

24
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto (NBR ISO 
14031) 0 0%

25
Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera (NBR ISO 
14031) 0 0%

26
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da 
camada de ozônio (NBR ISO 14031) 0 0%

27
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática 
global (NBR ISO 14031) 0 0%

29
Quantidade de um material específico descarregado na água por unidade 
de produto (NBR ISO 14031) 0 0%

31 Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água (NBR ISO 14031) 0 0%
34 Quantidade de radiação liberada (NBR ISO 14031) 0 0%
35 Quantidade de calor, vibração ou Luz emitida (NBR ISO 14031) 0 0%
41 Padrões físicos químicos dos efluentes 0 0%
43 Geração de efluentes líquidos por unidade produzida 0 0%
44 Geração de efluentes gasosos por unidade produzida 0 0%
46 Consumo de material reciclado ou reutilizado por unidade produzida 0 0%
48 Volume de eletricidade autogerada 0 0%
51 Quantidade de CO2 equivalentes 0 0%
53 Consumo de materiais para embalagens 0 0%
54 Efluente líquido contaminado por óleo sujo 0 0%
58 Número de emissões atmosféricas 0 0%
59 Índice de resíduos gerados por unidade produzida 0 0%
60 Índice percentual de resíduos reciclados 0 0%
62 Número de emissões de poluentes 0 0%
63 Percentual de toxidade das matérias-primas 0 0%
64 Número de vazamentos de óleo nos efluentes 0 0%

Quadro 11 – Requisito: Aspectos Ambientais – Indicadores não utilizados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante aos indicadores não-utilizados, observou-se que estão 

compostos por itens de difícil mensuração ou que necessitam de aparato tecnológico 

mais avançado. Indicadores como “percentual de toxicidade das matérias-primas”, 

“quantidade de CO2 equivalentes”, “quantidade de energia desperdiçada liberada 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 53,85 35,38 10,77
B 58,46 24,62 16,92
C 50,77 23,08 26,15
D 72,31 24,62 3,08
E 23,08 16,92 60,00
F 43,08 26,15 30,77
G 52,31 21,54 26,15
H 61,54 30,77 7,69
I 67,69 29,23 3,08
J 70,77 21,54 7,69

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

para a água”, dentre outros, exigem um nível de aparato de mensuração que não 

está presente nas empresas pesquisadas.  

De maneira análoga ao requisito anterior também foi feita a análise dos 

dados coletados na pesquisa, retratando o percentual da utilização de indicadores 

por cada empresa, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Análise do Requisito: Aspectos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este grupo de indicadores, pode ser observado que todas as 

empresas apresentam uma quantidade baixa de utilização dos mesmos, variando 

entre 16% e 35%, o que já era esperado, tendo em vista a quantidade de 

indicadores que não foram utilizados por nenhuma empresa. Desta forma, o número 

de indicadores não utilizados chegam a números superiores à 50%, com exceção 

das empresas E e F, que consideraram um número expressivo de indicadores que 

não eram aplicáveis às suas organizações.  

Extraiu-se também dos questionários observados que, indicadores que 

denotam aspectos químicos, como “quantidade de emissões atmosféricas com 

potencial de depleção da camada de ozônio” e “quantidade de CO2 equivalentes” 

são os indicadores que mais foram assinalados como não aplicáveis às empresas. 
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nº Requisitos legais e outros N F= (N/10)*100
1 Número de multas e penalidades ou os custos a elas atribuídos (NBR ISO 14031) 2 20%
2 Cumprimento da legislação 10 100%
3 Número de queixas relatadas do meio ambiente 10 100%
4 Número de não conformidades legais registradas 10 100%
5 Parâmetros legais de descarte de efluentes exigidos pela legislação 9 90%
6 Recuperação de danos ambientais 6 60%
7 Total do passivo ambiental da organização em sua comunidade 2 20%
8 Número de acidentes ocorridos ao longo da trajetória da empresa 7 70%
9 Extensão de áreas protegidas ou restauradas 2 20%

10 Licenças ambientais obtidas 10 100%
11 Certificações ambientais obtidas 0 0%
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4.3 Requisito: Requisitos Legais e Outros 
 
 

Para o requisito: Requisitos Legais e Outros - foram identificados 11 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 
 

Quadro 13 – Requisito: Requisitos Legais e Outros 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira análoga aos requisitos anteriores, para melhor visualização, 

organizou-se a utilização dos indicadores em forma decrescente, apresentando-se 

graficamente de acordo com a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Requisitos legais e outros: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Para os indicadores deste requisito, observou-se que os indicadores de nº 

2, 3, 4 e 10 foram utilizados por todas as empresas. Estes indicadores são de 

simples quantificação e alguns são até mesmo obrigatórios, como os relacionados à 

obtenção de licenças ambientais e cumprimento da legislação vigente. O indicador 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 36,36 63,64 -
B 45,45 54,55 -
C 36,36 63,64 -
D 54,55 45,45 -
E 45,45 54,55 -
F 18,18 81,82 -
G 27,27 72,73 -
H 36,36 63,64 -
I 45,45 54,55 -
J 18,18 81,82 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

de número 11, que se refere às certificações ambientais obtidas pela empresa não 

foi utilizado por nenhuma delas, o que era de se esperar, visto que nenhuma delas 

possui SGA implementado. Duas empresas assinalaram que utilizam o indicador de 

nº 7, que se refere ao “total do passivo ambiental da organização em sua 

comunidade”, contrariando as expectativas. 

Prosseguindo com a análise dos dados coletados na pesquisa, analisou-

se o percentual da utilização de indicadores por cada empresa, conforme o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 14 – Análise do Requisito: Requisitos Legais e Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar no quadro acima que das 10 empresas entrevistadas, 9 

utilizam mais de 50% dos indicadores e apenas 1 empresa (D) está abaixo deste 

percentual. Nota-se também que todas as empresas consideraram que todos os 

itens eram aplicáveis a suas organizações. As empresas F e J foram as que mais 

utilizaram indicadores, com 81,82% de utilização dos indicadores descritos. É 

interessante observar também, que as empresas A e F (Gerenciadoras), possuem 

utilização de indicadores igual ou superior a todas as empresas que estão sob sua 

jurisdição. 
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nº Objetivos metas e programas N F= (N/10)*100

1
Número de empregados que participam em programas ambientais (NBR ISO 
14031) 0 0%

2
Número de empregados treinados versus o número que necessita de treinamento 
(NBR ISO 14031) 9 90%

3
Níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de treinamentos (NBR ISO 
14031) 9 90%

4
Número de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental (NBR ISO 
14031) 9 90%

5 Número de produtos com plano explícito de “gestão de produtos” (NBR ISO 14031) 8 80%

6
Número de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou reutilização 
(NBR ISO 14031) 0 0%

7
Número de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final 
ambientalmente seguro (NBR ISO 14031) 3 30%

8
Número de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à 
comunidade (NBR ISO 14031) 2 20%

9
Recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da comunidade (NBR 
ISO 14031) 1 10%

10 Participação em programas de proteção ambiental 3 30%
11 Índice do Programa 5S 10 100%
12 Número de Tecnologias Limpas 1 10%
13 Índice percentual de sugestões para o SGA 0 0%
14 Índice percentual de Programa de Gestão Ambiental implantados 1 10%
15 Programas, metas e objetivos para a substituição de materiais 0 0%
16 Programas, metas e objetivos para a conservação da biodiversidade 3 30%

4.4 Requisito: Objetivos, metas e programas 
 

 

Para o requisito: Objetivos, metas e programas - foram identificados 16 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 

 

Quadro 15 – Requisito: Objetivos, metas e programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizando-se a utilização dos indicadores em forma decrescente e 

apresentando graficamente, obtemos a figura abaixo: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 37,50 43,75 18,75
B 50,00 18,75 31,25
C 75,00 25,00 -
D 68,75 31,25 -
E 68,75 31,25 -
F 37,50 62,50 -
G 62,50 37,50 -
H 68,75 31,25 -
I 50,00 50,00 -
J 62,50 37,50 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)
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Figura 7 - Objetivos, metas e programas: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

O único indicador utilizado por todas as empresas foi o de nº 11, que se 

refere ao índice de do programa 5S, amplamente exigido pela empresa contratante. 

Em seguida, temos os indicadores de nº 2, 3 e 4, que se referem ao número de 

empregados treinados e o nível de conhecimento obtido pelos participantes dos 

treinamentos, além do número de sugestões dos empregados para a melhoria 

ambiental. Todos estes também são amplamente exigidos pela contratante. 

Os indicadores que não são utilizados por todas as empresas, são os 

indicadores de nº 1, 6, 13 e 15. Já era esperado que o indicador de nº 13 – “índice 

percentual de sugestões para o SGA” – não fosse utilizado por nenhuma empresa, 

visto que nenhuma possui SGA. 

Analisando-se o percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 16 - Análise do Requisito: Objetivos, metas e programas 
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nº Recursos, funções, Responsabilidades e autoridades N F= (N/10)*100

1
Custos que são associados com os aspectos ambientais de um produto ou 
processo (NBR ISO 14031) 1 10%

2
Retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental (NBR ISO 
14031) 0 0%

3
Economia obtida através da redução do uso dos recursos, da prevenção de 
poluição ou da reciclagem de resíduos (NBR ISO 14031) 9 90%

4
Fundo para pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com significância 
ambiental (NBR ISO 14031) 0 0%

5 Investimento em educação e treinamento ambiental 10 100%
6 Investimento em projetos e programas de melhoria ambiental 1 10%
7 Desempenho ambiental da cadeia produtiva 0 0%
8 Investimento na extração de matérias-primas 4 40%
9 Investimento em atualização tecnológica 10 100%
10 Investimento em transporte e distribuição 5 50%
11 Investimento em reciclagem e reutilização 9 90%
12 Investimentos em equipamentos de controle ambiental 3 30%
13 Investimentos relacionados ao meio ambiente 3 30%
14 Gerentes com responsabilidade ambiental 6 60%

Em contraposição aos itens apresentados no requisito anterior, observou-

se que neste item, 08 empresas das 10 entrevistadas apresentam menos de 50% de 

utilização dos requisitos deste grupo.  

Nota-se também que 02 empresas (F e I) apresentam percentuais de 

utilização dos itens igual ou acima de 50% e as empresas A e B consideram que 

existem indicadores que não são aplicáveis às suas organizações, dentre estes 

estão “número de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou 

reutilização” e “número de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final 

ambientalmente seguro”. 

É interessante observar que as empresas A e F (Gerenciadoras), 

possuem utilização de indicadores superior a todas as empresas que estão sob sua 

jurisdição. 

 

4.5 Requisito: Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 
 

Para o requisito: Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

- foram identificados 14 indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 17 – Requisito: Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizando-se a utilização dos indicadores em forma decrescente e 

apresentando graficamente, obtemos a figura abaixo: 
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             Figura 8 - Recursos, funções, responsabilidades e autoridades: Percentual decrescente de 

utilização de indicadores 

 

Os indicadores 5 e 9, referentes ao “investimento em atualização 

tecnológica” e “investimento em educação e treinamento ambiental” foram utilizados 

por todas as empresas. Em contrapartida, os indicadores 2, 4 e 7, referentes ao 

“retorno de investimentos para projetos em melhoria ambiental”, “fundo para 

pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com significância ambiental” e 

“desempenho ambiental da cadeia produtiva” tiveram percentual nulo de utilização 

por parte das empresas.  

Analisando-se o percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obteve-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 18 – Análise do Requisito: Recursos, funções, responsabilidades e 
autoridades. 

NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 35,71 50,00 14,29
B 71,43 28,57 -
C 71,43 28,57 -
D 71,43 28,57 -
E 57,14 42,86 -
F 28,57 71,43 -
G 42,86 57,14 -
H 50,00 50,00 -
I 64,29 35,71 -
J 57,14 42,86 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)
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nº Competência, treinamento e conscientização N F= (N/10)*100
4 Atividades e treinamentos desenvolvidos no campo ambiental 10 100%
5 Investimento em atividades para conscientização ambiental 10 100%
8 Percentual de satisfação dos colaboradores 10 100%
6 Número de colaboradores com competência na área ambiental 9 90%
7 Percentual de segurança no trabalho 9 90%
9 Índice de escolaridade dos colaboradores 9 90%
10 Investimento em capacitação e desenvolvimento por colaborador 9 90%

2
Número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou auto-
implementadas (NBR ISO 14031) 6 60%

3 Índices de aprovação em pesquisas na comunidade (NBR ISO 14031) 1 10%
1 Progresso nas atividades de remediação locais (NBR ISO 14031) 0 0%

Percebe-se que neste item certa diversificação na utilização dos 

indicadores pelas empresas, existindo dessa forma, empresas que atingem graus de 

utilização superiores a 70% (F); empresas que variam na faixa de entre 40% e 60% 

(A, E, G, H e J); e empresas que apresentam um grau de utilização baixo, variando 

entre 20% até 39% (B, C,D  e I). 

Observa-se ainda que apenas a empresa A considera que os indicadores 

“Investimento na extração de matérias-primas” e “Investimento em transporte e 

distribuição” não são aplicáveis às suas organizações.   

Novamente, observa-se que as empresas A e F (Gerenciadoras), 

possuem utilização de indicadores superior a todas as empresas que estão sob sua 

gerência 

 

 

4.6 Requisito: Competência, treinamento e conscientização 
 
 

Para o requisito: Competência, treinamento e conscientização - foram 

identificados 10 indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 19 – Requisito: Competência, treinamento e conscientização 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizando-se a utilização dos indicadores em forma decrescente e 

apresentando graficamente, obtemos a figura abaixo: 
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Figura 9 - Competência, treinamento e conscientização: Percentual decrescente de utilização 

de indicadores 

 

A utilização de indicadores para este requisito é alta. Dos 10 indicadores 

pesquisados, 3 são utilizados por todas as empresas e dizem respeito a atividades e 

treinamentos no campo ambiental, investimento em conscientização ambiental e o 

percentual de satisfação dos colaboradores. Estes indicadores são amplamente 

exigidos pela contratante, que exige periodicamente que hajam treinamentos e 

atividades como “semana do meio-ambiente” que promovem a conscientização 

ambiental dos trabalhadores da empresa. Outros indicadores muito utilizados, são 

os de número 6, 7, 9 e 10, de fácil obtenção de dados, que se referem ao numero de 

colaboradores com competência na área ambiental, percentual de segurança no 

trabalho, índice de escolaridade dos trabalhadores e investimento em capacitação e 

desenvolvimento por trabalhador. Apenas um indicador não foi utilizado por 

nenhuma empresa, sendo ele o “progresso nas atividades de remediação locais”. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 20,00 80,00 -
B 40,00 60,00 -
C 40,00 60,00 -
D 30,00 70,00 -
E 20,00 80,00 -
F 10,00 90,00 -
G 30,00 70,00 -
H 30,00 70,00 -
I 30,00 70,00 -
J 20,00 80,00 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

Quadro 20 – Análise do Requisito: Competência, treinamento e 
conscientização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, todas as empresas utilizam pelo menos 06 

dos 10 indicadores presentes neste requisito, tendo como principal ascendente a 

empresa E, que utiliza 90% dos índices citados.  A razão disto advém da facilidade 

de obtenção dos dados destes indicadores. Além disso, uma das grandes 

preocupações da contratante, recentemente, é a chamada dimensão “Pessoas”, 

com grande investimento e incentivo em suas empresas terceirizadas para a gestão 

e treinamento de trabalhadores, tanto no campo ambiental quanto em outros, como 

saúde e segurança ocupacionais. 

Nota-se também que todas as empresas consideraram que todos os itens 

eram aplicáveis a cada organização. Este é um dado esperado, visto que os 

indicadores dispostos neste requisito são aplicáveis a qualquer empresa, 

independentemente do seu ramo de atuação.  

 

4.7 Requisito: Comunicação 
 
 

Para o requisito: Comunicação – foram relacionados 8 indicadores de 

desempenho ambiental gerencial, conforme o quadro abaixo: 
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nº  Comunicação N F= (N/10)*100

1
Número de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao meio 
ambiente (NBR ISO 14031) 10 100%

3 Número de locais com relatórios ambientais (NBR ISO 14031) 10 100%
8 Percentual de atendimento das reclamações recebidas de clientes 5 50%

4
Número de reclamações relacionadas a algum aspecto ambiental feita pela 
comunidade 3 30%

7 Número de visitas à organização 2 20%

2
Número de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 
organização (NBR ISO 14031) 1 10%

5 Número de inserções positivas e espontâneas na mídia 1 10%
6 Número de acessos ao site da organização 1 10%
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Quadro 21 – Requisito: Comunicação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando a mesma metodologia dos outros requisitos, na figura abaixo 

temos a utilização dos indicadores em forma decrescente e sua respectiva 

representação gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Comunicação: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Com base no gráfico de utilização de indicadores acima, observa-se que 

os indicadores 1 e 3 foram utilizados por todas as empresas. Estes indicadores se 

referem ao “Número de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao 

meio ambiente” e ao “Número de locais com relatórios ambientais”. Por se tratarem 

de itens sempre presentes em inspeções ambientais realizadas pela contratante nas 

frentes de serviço executadas das contratadas, entende-se a razão pela qual todas 

as empresas utilizam estes indicadores. 

Em contrapartida, os indicadores de número 2, 5 e 6 que se referem ao 

“Número de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 37,50 62,50 -
B 50,00 50,00 -
C 62,50 37,50 -
D 75,00 25,00 -
E 75,00 25,00 -
F 25,00 75,00 -
G 75,00 25,00 -
H 75,00 25,00 -
I 62,50 37,50 -
J 50,00 50,00 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

organização” , ao “Número de inserções positivas e espontâneas na mídia” e ao 

“Número de acessos ao site da organização” são os indicadores menos utilizados. 

Observa-se, com base nesse resultado, que as empresas não têm como prioridade 

a sua exposição na mídia. 

Um indicador muito importante por ser considerado um item que 

proporciona grandes oportunidades de melhoria, no que se refere à diminuição de 

impactos ambientais, e que foi utilizado por apenas metade das empresas, é o 

“Percentual de atendimento das reclamações recebidas de clientes”. As empresas A, 

B, C, F e J utilizaram estes indicadores. Era esperado que as empresas A e F 

(Gerenciadoras) utilizassem tal indicador, visto que possuem várias frentes de 

serviço a serem fiscalizadas, atendendo a reclamações feitas diretamente pela 

contratante.  

É importante ressaltar também que, dentro da área da contratante, 

qualquer trabalhador, de qualquer empresa, pode registrar uma ocorrência contra 

outra empresa, ao constatar uma atividade sendo realizada de modo incompatível 

com os procedimentos internos. Para isto, a contratante lança mão de uma 

ferramenta chamada ROA (Relatório de Ocorrência Ambiental), onde qualquer 

pessoa pode comunicar anonimamente os desvios de procedimentos internos. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 22 – Análise do Requisito: Comunicação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em observância ao quadro acima, verifica-se que das 10 empresas 

entrevistadas, somente 03 utilizam 50% ou mais dos indicadores deste requisito e a 
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nº Documentação N F= (N/10)*100
1 Freqüência de revisão da documentação 10 100%
2 Número de documentos relativos ao meio ambiente 7 70%

maioria (07 empresas) está abaixo deste percentual. Todos os indicadores para este 

requisito foram considerados aplicáveis pelas empresas.  

Como já dito anteriormente e agora confirmado com base no Quadro 22, 

observa-se que as empresas presentes neste questionário se preocupam pouco em 

medir a sua comunicação com os clientes e sociedade, sendo através da mídia ou 

de qualquer outra forma.  

 

 

4.8 Requisito: Documentação 
 
 

Para o requisito: Documentação - foram identificados 02 indicadores de 

desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro a seguir: 

 

Quadro 23 – Requisito: Documentação 
 

 

 

Devido ao fato deste requisito possuir apenas 2 indicadores relacionados, 

não há necessidade de expressar o mesmo graficamente. Observa-se com base no 

quadro acima que todas as empresas revisam sua documentação com alguma 

freqüência determinada, geralmente recomendada ou imposta pela contratante. De 

todas as empresas, 7 delas mantém o controle do número de documentos relativos 

ao meio ambiente. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A - 100,00 -
B 50,00 50,00 -
C - 100,00 -
D - 100,00 -
E - 100,00 -
F - 100,00 -
G 50,00 50,00 -
H - 100,00 -
I - 100,00 -
J 50,00 50,00 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

nº Controle de documentos N F= (N/10)*100

2 Número e freqüência de atividades especificas (ex.: auditorias) (NBR ISO 14031) 10 100%
1 Freqüências de revisões dos procedimentos operacionais (NBR ISO 14031) 9 90%
3 Número de constatações de auditorias por período (NBR ISO 14031) 4 40%

Quadro 24 – Análise do Requisito: Documentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este requisito, observa-se que todas as empresas consideram os 

indicadores aplicáveis às suas organizações e concomitantemente apresentam 50% 

ou mais de utilização dos mesmos. Somente as empresas B, G e J não utilizaram o 

indicador “número de documentos relativos ao SGA” dentro das suas organizações. 

 

 

4.9 Requisito: Controle de documentos 
 

 

Para o requisito: Controle de Documentos - foram identificados 03 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 

 

Quadro 25 – Requisito: Controle de Documentos 
 

 

 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A - 100,00 -
B 66,67 33,33 -
C 33,33 66,67 -
D 33,33 66,67 -
E 33,33 66,67 -
F - 100,00 -
G 33,33 66,67 -
H - 100,00 -
I - 100,00 -
J 33,33 66,67 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)
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Figura 11 - Controle de Documentos: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Com base nos dados observados no gráfico acima, notamos a 

predominância de utilização dos indicadores 2 e 1, que dizem respeito ao “Número e 

freqüência de atividades especificas (ex.: auditorias)” e à “Freqüências de revisões 

dos procedimentos operacionais”. Apenas 4 empresas utilizaram o indicador 

“Número de constatações de auditorias por período”, sendo elas as empresas A, F, 

H e I. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 26 – Análise do Requisito: Controle de Documentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este requisito, observa-se que todas as empresas consideram os 

indicadores aplicáveis às suas organizações. No entanto a empresa B apresenta um 



83 
 

nº Controle operacional N F= (N/10)*100
6 Consumo médio de combustível da frota de veículos (NBR ISO 14031) 10 100%

8
Número de horas de manutenção preventiva dos equipamentos/ano (NBR ISO 
14031) 10 100%

13 Riscos associados aos processos produtivos e de consumo 10 100%

14
Produtos finais gerados na empresa que apresentam algum grau de toxidade e 
risco ambiental 10 100%

11 Percentual de resíduos produzidos por recurso utilizado 9 90%
10 Percentual de resíduos inertes enviados para o aterro 8 80%

3
Número de situações de emergência ou operações não rotineiras por ano (NBR 
ISO 14031) 4 40%

4 Área total de solo usada para fins de produção (NBR ISO 14031) 2 20%

1
Número de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil 
desmontagem, reciclagem e reutilização (NBR ISO 14031) 1 10%

2
Número de horas por ano em que uma peça específica do equipamento está em 
operação (NBR ISO 14031) 1 10%

7
Número de veículos da frota com tecnologia para redução de poluição (NBR ISO 
14031) 1 10%

9
Número de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia (NBR ISO 
14031) 1 10%

12 Recirculação da água 1 10%
5 Área de solo usada para produzir uma unidade de energia (NBR ISO 14031) 0 0%

percentual abaixo de 50% de utilização dos mesmos, contrapondo a maioria, que 

apresentam número superior ou até 100% de utilização dos mesmos, destacando-se 

dentre estas as empresas A, F, H e I, que utilizam todos os indicadores. 

Dentre os menos utilizados, destaca-se para este grupo o indicador 

“número de constatações de auditorias por período”, não utilizados pelas empresas 

B, C, D, E e J. É interessante observar, novamente, que as empresas A e F 

(Gerenciadoras), possuem utilização de indicadores superior a todas as empresas 

que estão sob sua jurisdição. 

 

 

4.10 Requisito: Controle Operacional 
 
 

 Para o requisito: Controle operacional - foram identificados 14 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro a seguir: 

 

Quadro 27 – Requisito: Controle Operacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 
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        Figura 12 - Controle operacional: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Com base na figura acima e no quadro 27, pode-se observar que os 

indicadores de número 6, 8, 13 e 14 foram utilizados por todas as empresas. Estes 

indicadores se referem ao consumo médio de combustível da frota de veículos, 

número de horas de manutenção preventiva dos equipamentos, riscos associados 

aos processos produtivos e geração de produtos finais com algum grau de toxidade. 

Os indicadores 6 e 8 são exigência da contratante, presente no plano de utilização e 

manutenção de equipamentos das empresas. Os indicadores 13 e 14 também são 

obrigatórios para obter a permissão ambiental da executante para a realização de 

qualquer obra. 

Apenas o indicador 5 – “Área de solo usada para produzir uma unidade 

de energia” – não foi utilizado por nenhuma empresa, o que já era esperado devido 

à natureza de atuação das empresas. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 42,86 50,00 7,14
B 64,29 35,71 -
C 57,14 42,86 -
D 57,14 42,86 -
E 57,14 42,86 -
F 28,57 71,43 -
G 42,86 57,14 -
H 57,14 42,86 -
I 57,14 42,86 -
J 35,71 64,29 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

                 Quadro 28 – Análise do Requisito: Controle Operacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este requisito observa-se que as empresas F, G e J se destacam no 

quadro apresentando mais de 50% de utilização dos indicadores, visto que o 

restante das empresas não atinge este percentual. A empresa “A” considera, ainda, 

que os indicadores de número 1 - “número de partes de equipamentos com peças 

projetadas para fácil desmontagem, reciclagem e reutilização” - e número 2 - 

“percentual de resíduos inertes enviados para o aterro” - não são aplicáveis à sua 

organização.  

Avalia-se que a razão pela qual a empresa “A” considera o indicador de 

número 2 como não aplicável, reside no fato de que ela não executa obras, não 

gerando resíduos inertes, que geralmente são provenientes de restos de 

demolições, materiais de construção residuais ou desperdiçados e de “bota-fora” de 

limpezas e terraplenagens de terrenos.  

É interessante observar que a empresa que “C”, que trabalha com 

terraplenagem de grandes áreas e conseqüentemente envia grande quantidade de 

resíduos inertes para o aterro não utiliza o indicador de número 2, apesar de 

considerá-lo aplicável. 
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nº Preparação e resposta à emergências N F= (N/10)*100
3 Planos de ação de emergência 10 100%
4 Resposta a emergências 10 100%
6 Comunicação de riscos 10 100%
5 Plano de gerenciamento de riscos 9 90%
7 Número de emergências atendidas 8 80%
1 Número de simulados de emergências realizadas (NBR ISO 14031) 0 0%

2
Percentagem de simulados de preparação e respostas a emergências que 
demonstraram a prontidão planejada (NBR ISO 14031) 0 0%
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4.11 Requisito: Preparação e Resposta a Emergências 
 
 

 Para o requisito: Preparação e Resposta à Emergências - foram 

identificados 07 indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no 

quadro abaixo: 
 

Quadro 29 – Requisito: Preparação e Resposta a Emergências 
 

 

 

 

‘ 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Preparação e resposta às emergências: Percentual decrescente de utilização de 

indicadores 

 

Com base nos dados expostos no gráfico acima, observa-se que os 

indicadores de nº 3, 4 e 6 são utilizados por todas as empresas. Estes indicadores 

correspondem à realização de planos de emergência, de respostas a emergências e 

á comunicação de riscos. Os planos de emergência são exigidos pela contratante a 

todas as empresas, bem como o histórico de resposta a emergências. A contratante 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 28,57 71,43 -
B 42,86 57,14 -
C 28,57 71,43 -
D 42,86 57,14 -
E 28,57 71,43 -
F 28,57 71,43 -
G 28,57 71,43 -
H 42,86 57,14 -
I 28,57 71,43 -
J 28,57 71,43 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

possui também ferramentas e procedimentos para a comunicação de riscos, que 

pode ser realizada por qualquer pessoa que trabalhe dentro da área dela.  

Os indicadores de número 1 e 2, que correspondem ao “número de 

simulados de emergência realizados” e a “percentagem de simulados de preparação 

e respostas a emergências que demonstraram a prontidão planejada” não foram 

utilizados por nenhuma empresa. Observa-se, contudo, que apesar das empresas 

possuírem planos de emergência, e 80% delas utilizarem o indicador de nº 8 – 

“número de emergências atendidas” – elas não indicam o número de simulados de 

emergência, ou simplesmente não executam esta tarefa. 

Fazendo-se a análise dos dados coletados na pesquisa, a utilização 

destes indicadores pode ser descrita também conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 30 – Análise do Requisito: Preparação e Resposta a Emergências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se notar neste requisito que o resultado da análise deste requisito é 

semelhante para a maioria, pois 07 das 10 empresas apresentam o mesmo 

percentual de utilização dos itens (71,43%) e apenas 03 estão abaixo deste 

percentual. 

 

 

4.12 Requisito: Monitoramento e medição 
 
 

Para o requisito: Monitoramento e Medição - foram identificados 17 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 
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nº  Monitoramento e Medição N F= (N/10)*100

1
Número de produtos introduzidos no mercado com propriedades perigosas 
reduzidas (NBR ISO 14031) 0 0%

2 Número de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados (NBR ISO 14031) 10 100%

3
Percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado ou reciclado 
(NBR ISO 14031) 2 20%

4 Índice de produtos defeituosos (NBR ISO 14031) 2 20%

5
Número de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto (NBR ISO 
14031) 1 10%

6
Número de unidades de energia consumidas durante uso do produto (NBR ISO 
14031) 0 0%

7 Duração do uso do produto (NBR ISO 14031) 4 40%

8
Número de produtos com instruções referentes ao uso e à disposição 
ambientalmente seguros (NBR ISO 14031) 2 20%

9 Quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado (NBR ISO 14031) 5 50%
10 Quantidade de combustível consumido (NBR ISO 14031) 10 100%
11 Quantidade de licenças vendidas de processos melhorados (NBR ISO 14031) 0 0%
12 Total de energia elétrica 4 40%
13 Volume de água consumido 10 100%
14 Investimento em gás natural 1 10%
15 Co-geração de vapor e energia elétrica por meio de combustão de gás natural 0 0%
16 Investimentos em fontes de energia mais eficientes 0 0%
17 Redução de emissão de poluentes gasosos e líquidos 6 60%
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Quadro 31 – Requisito: Monitoramento e Medição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Monitoramento e Medição: Percentual decrescente de utilização de indicadores 

 

Os indicadores de nº 2, 10 e 13 foram utilizados por todas as empresas. 

Estes indicadores se referem o número de produtos que podem ser reutilizados ou 

reciclados, quantidade de combustível consumido e volume de água consumido. Os 



89 
 

NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 64,71 29,41 5,88
B 66,67 33,33 -
C 47,06 35,29 17,65
D 76,47 17,65 5,88
E 23,53 23,53 52,94
F 52,94 47,06 -
G 52,94 35,29 11,76
H 76,47 17,65 5,88
I 58,82 17,65 23,53
J 35,29 52,94 11,76

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

dois últimos indicadores são indicadores voltados também ao aspecto financeiro, 

sendo já esperada a utilização por todas as empresas. Utilizando este raciocínio, 

porém, observou-se um fator surpreendente: Apenas 4 empresas utilizam o 

indicador de número 12 – “total de energia elétrica” – apesar de ser um indicador 

relacionado também ao aspecto financeiro. Questionou-se às empresas a razão 

para tal e verificou-se que as 4 empresas que utilizam este indicador não possuíam 

fornecimento de energia elétrica por parte da contratante.  

Dos 17 indicadores, 6 não foram utilizados por nenhuma empresa, sendo 

eles os de número 1, 6, 11, 15 e 16. O indicador de número 1 – “Número de 

produtos introduzidos no mercado com propriedades perigosas reduzidas’ – foi 

considerado não aplicável pela maioria das empresas.  

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 32 – Análise do Requisito: Monitoramento e Medição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do fato de a empresa J ser a única que apresenta mais de 50% de 

utilização de indicadores deste requisito, o que chama atenção é o grande número 

de empresas que consideraram que alguns destes indicadores não são aplicáveis ás 

suas organizações, com destaque para a empresa E, que considerou um percentual 

superior a 50% de inaplicabilidade. 

Dentre os menos aplicáveis destacam-se: “número de produtos 

introduzidos no mercado com propriedades perigosas reduzidas”; e “total de energia 

elétrica”, considerado não aplicável por 40% e 80% das organizações 

respectivamente. 
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nº Avaliação dos requisitos legais e outros N F= (N/10)*100
1 Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais (NBR ISO 14031) 2 20%
2 Grau de atendimento a regulamentos (NBR ISO 14031) 8 80%

3
Grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas 
pela organização em contratos (NBR ISO 14031) 2 20%

4
Número de relatórios impressos positivos e negativos das atividades ambientais da 
companhia 8 80%

5
Número de iniciativas do meio ambiente externo relatada para suportar a 
companhia 4 40%
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4.13 Requisito: Avaliação dos Requisitos Legais e Outros 
 

 

Para o requisito: Avaliação dos Requisitos Legais e Outros - foram 

identificados 05 indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 33 – Requisito: Avaliação dos Requisitos Legais e Outros 
 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Avaliação dos requisitos legais e outros: Percentual decrescente de utilização de 

indicadores 

 

Nenhuma empresa utilizou todos os indicadores deste requisito. Os 

indicadores mais utilizados (2 e 4), referem-se ao “grau de atendimento a 

regulamentos” e “número de relatórios impressos positivos e negativos das 

atividades ambientais da companhia”. As empresas obtêm os dados para esses 

indicadores através de auditorias e inspeções que a contratante faz nas empresas, 



91 
 

NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 40,00 60,00 -
B 40,00 60,00 -
C 60,00 40,00 -
D 60,00 40,00 -
E 40,00 60,00 -
F 20,00 80,00 -
G 40,00 60,00 -
H 60,00 40,00 -
I 60,00 40,00 -
J 60,00 40,00 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

algumas periodicamente e outras sem periodicidade definida (chamadas de 

auditorias ou inspeções “surpresa”). 

Os indicadores 1 e 3 foram os menos utilizados, correspondendo ao 

“Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais” e ao “Grau de 

atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas pela 

organização em contratos” 

 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 34 – Análise do Requisito: Avaliação dos Requisitos Legais e Outros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para este requisito verifica-se que a empresas C, D, H, I e J apresentam 

uma quantidade inferior a 50% de utilização dos indicadores. As demais empresas  

apresentam um número acima deste percentual, onde neste grupo prepondera-se a 

empresa F com 80% de utilização. Vale também observar que todas as empresas 

consideraram todos dos indicadores aplicáveis às suas organizações. 
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nº Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva N F= (N/10)*100

1
Número de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou as que ainda 
não foram encerradas (NBR ISO 14031) 7 70%

2
Número e tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais ou 
internacionais vigentes 6 60%

3 Número de não conformidades detectadas nas auditorias internas 10 100%
4 Número de ação corretiva e preventiva abertas 7 70%

5
Percentual de eficácia das não conformidades, ação corretiva e ação preventiva 
abertas 6 60%
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4.14 Requisito: Não conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva 
 

 

Para o requisito: Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva 

- foram identificados 5 indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados 

no abaixo: 

 

Quadro 35 – Requisito: Não conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva 
 

 

 

 

 

 

Na figura abaixo temos a utilização dos indicadores em forma 

decrescente e sua respectiva representação gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva: Percentual decrescente de 

utilização de indicadores 

 

Com base no gráfico acima, observa-se que o único indicador utilizado 

por todas as empresas é o de número 3 – “Número de não conformidades 

detectadas nas auditorias internas” – sendo que os demais indicadores tiveram sua 

utilização variando entre 70% e 60%.  

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A - 100,00 -
B 40,00 60,00 -
C 20,00 60,00 20,00
D - 100,00 -
E - 20,00 80,00
F 20,00 80,00 -
G 40,00 60,00 -
H - 100,00 -
I - 100,00 -
J 60,00 40,00 -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

nº Controle de registros N F= (N/10)*100
1 Tempo médio de recuperação dos registros 0 0%
2 Freqüência de revisão da matriz de registros 5 50%

Quadro 36 – Análise do Requisito: Não conformidade, Ação Corretiva 
e Ação Preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar que para este requisito 08 das 10 empresas utilizam 

mais de 50% dos indicadores, algumas até mesmo em sua totalidade (empresas A, 

D, H e I).  Nota-se também que somente duas empresas (C e E) encontraram itens 

inaplicáveis às suas organizações, com destaque para a empresa E com 80% e 

inaplicabilidade destes indicadores, sendo que dentre estes destaca-se “número e 

tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais ou internacionais 

vigentes”, não aplicado por ambas empresas. 

 

 

4.15 Requisito: Controle de registros 
 
 

Para o requisito: Controle de registros - foram identificados 2 

indicadores de desempenho ambiental gerencial, mostrados no quadro abaixo: 

 

Quadro 37 – Requisito: Controle de registros 
 

 

 

Com base nos dados expostos no quadro acima, observa-se que 

nenhuma empresa utiliza o indicador “tempo médio de recuperação de registros” e 

metade das empresas utiliza o indicador “freqüência de revisão da matriz de 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 50,00 50,00 -
B 50,00 50,00 -
C - - 100,00
D 100,00 - -
E - - 100,00
F 50,00 50,00 -
G 50,00 50,00 -
H 100,00 - -
I 50,00 50,00 -
J 100,00 - -

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

registros”. O segundo indicador é de grande importância no tocante ao controle de 

registros, pois é a matriz de registros que identifica, cataloga, indica o tempo de 

retenção e o tempo apropriado para o descarte de documentos.  

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, para este requisito, obtemos o quadro a seguir: 
 

                Quadro 38 – Análise do Requisito: Controle de registros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar neste requisito que o maior parte das empresas 

consideram que estes itens são aplicáveis às suas organizações, mas não os 

utilizam, ou seja, 08 das 10 empresas tem percentuais 50% ou maior de não 

utilização dos indicadores, sendo que 02 empresas (C e E) não consideram nenhum 

dos dois indicadores aplicáveis. 
 
4.16 Visão geral 

  

Compilando todos os dados expostos anteriormente e expondo-os de 

forma decrescente em forma de tabela, pode-se visualizar os indicadores utilizados 

por todas as empresas, os indicadores de utilização intermediária e os indicadores 

que não foram utilizados por nenhuma empresa: 
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Descrição do Indicador N F= (N/10)*100 Nº Requisito
Número de objetivos e metas atingidos (NBR ISO 14031) 10 100% 4.1
Número de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de 
trabalho (NBR ISO 14031) 10 100% 4.1
Cumprimento da legislação 10 100% 4.3
Número de queixas relatadas do meio ambiente 10 100% 4.3
Número de não conformidades legais registradas 10 100% 4.3
Licenças ambientais obtidas 10 100% 4.3
Índice do Programa 5S 10 100% 4.4
Investimento em educação e treinamento ambiental 10 100% 4.5
Investimento em atualização tecnológica 10 100% 4.5
Atividades e treinamentos desenvolvidos no campo ambiental 10 100% 4.6
Investimento em atividades para conscientização ambiental 10 100% 4.6
Percentual de satisfação dos colaboradores 10 100% 4.6
Número de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao meio 
ambiente (NBR ISO 14031) 10 100% 4.7
Número de locais com relatórios ambientais (NBR ISO 14031) 10 100% 4.7
Freqüência de revisão da documentação 10 100% 4.8

Número e freqüência de atividades especificas (ex.: auditorias) (NBR ISO 14031) 10 100% 4.9
Planos de ação de emergência 10 100% 4.11
Resposta a emergências 10 100% 4.11
Comunicação de riscos 10 100% 4.11
Número de não conformidades detectadas nas auditorias internas 10 100% 4.14
Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos por ano 
(NBR ISO 14031) 10 100% 4.2
Reciclagem de resíduos 10 100% 4.2
Consumo de matérias primas 10 100% 4.2
Consumo de materiais de embalagens 10 100% 4.2
Geração de resíduos sólidos 10 100% 4.2
Co-disposição de resíduo em aterro 10 100% 4.2
Consumo médio de combustível da frota de veículos (NBR ISO 14031) 10 100% 4.10
Número de horas de manutenção preventiva dos equipamentos/ano (NBR ISO 
14031) 10 100% 4.10
Riscos associados aos processos produtivos e de consumo 10 100% 4.10
Produtos finais gerados na empresa que apresentam algum grau de toxidade e 
risco ambiental 10 100% 4.10
Número de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados (NBR ISO 14031) 10 100% 4.12
Quantidade de combustível consumido (NBR ISO 14031) 10 100% 4.12
Volume de água consumido 10 100% 4.12

Número de iniciativas implementadas para prevenção da poluição (NBR ISO 14031) 9 90% 4.1

Quadro 39 - Utilização geral de indicadores 
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Descrição do Indicador N F= (N/10)*100 Nº Requisito
Freqüência de relacionamento com o sindicato e com a comunidade vizinha 9 90% 4.1
Parâmetros legais de descarte de efluentes exigidos pela legislação 9 90% 4.3
Número de empregados treinados versus o número que necessita de treinamento 
(NBR ISO 14031) 9 90% 4.4
Níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de treinamentos (NBR ISO 
14031) 9 90% 4.4
Número de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental (NBR ISO 
14031) 9 90% 4.4
Economia obtida através da redução do uso dos recursos, da prevenção de 
poluição ou da reciclagem de resíduos (NBR ISO 14031) 9 90% 4.5
Investimento em reciclagem e reutilização 9 90% 4.5
Número de colaboradores com competência na área ambiental 9 90% 4.6
Percentual de segurança no trabalho 9 90% 4.6
Índice de escolaridade dos colaboradores 9 90% 4.6
Investimento em capacitação e desenvolvimento por colaborador 9 90% 4.6
Freqüências de revisões dos procedimentos operacionais (NBR ISO 14031) 9 90% 4.9
Plano de gerenciamento de riscos 9 90% 4.11
Quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto (NBR ISO 14031) 9 90% 4.2
Quantidade de resíduos para disposição (NBR ISO 14031) 9 90% 4.2
Geração de gases 9 90% 4.2
Consumo de recursos não renováveis 9 90% 4.2
Sólidos na suspensão na atmosfera 9 90% 4.2
Percentual de resíduos produzidos por recurso utilizado 9 90% 4.10

Número de produtos com plano explícito de “gestão de produtos” (NBR ISO 14031) 8 80% 4.4
Número de emergências atendidas 8 80% 4.11
Grau de atendimento a regulamentos (NBR ISO 14031) 8 80% 4.13
Número de relatórios impressos positivos e negativos das atividades ambientais da 
companhia 8 80% 4.13
Consumo total de energia 8 80% 4.2
Percentual de resíduos inertes enviados para o aterro 8 80% 4.10
Número de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas ambientais 
(NBR ISO 14031) 7 70% 4.1
Índice percentual de clientes satisfeitos com o desempenho ambiental 7 70% 4.1
Número de acidentes ocorridos ao longo da trajetória da empresa 7 70% 4.3
Número de documentos relativos ao meio ambiente 7 70% 4.8
Número de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou as que ainda 
não foram encerradas (NBR ISO 14031) 7 70% 4.14
Número de ação corretiva e preventiva abertas 7 70% 4.14
Número de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre questões 
ambientais (NBR ISO 14031) 6 60% 4.1
Recuperação de danos ambientais 6 60% 4.3
Gerentes com responsabilidade ambiental 6 60% 4.5
Número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou auto-
implementadas (NBR ISO 14031) 6 60% 4.6
Número e tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais ou 
internacionais vigentes 6 60% 4.14
Percentual de eficácia das não conformidades, ação corretiva e ação preventiva 
abertas 6 60% 4.14
Redução de emissão de poluentes gasosos e líquidos 6 60% 4.12
Investimento em transporte e distribuição 5 50% 4.5

Quadro 39 (cont.) - Utilização geral de indicadores 
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Descrição do Indicador N F= (N/10)*100 Nº Requisito
Percentual de atendimento das reclamações recebidas de clientes 5 50% 4.7
Freqüência de revisão da matriz de registros 5 50% 4.15
Quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados que são usados 
(NBR ISO 14031) 5 50% 4.2
Quantidade de água por unidade de produto (NBR ISO 14031) 5 50% 4.2
Quantidade de cada tipo de energia usada (NBR ISO 14031) 5 50% 4.2
Quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade de produto 
(NBR ISO 14031) 5 50% 4.2
Ruído medido em determinado local (NBR ISO 14031) 5 50% 4.2

Quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado (NBR ISO 14031) 5 50% 4.12
Número de prestadores de serviço contratados tendo um sistema de gestão 
ambiental implementado ou certificado (NBR ISO 14031) 4 40% 4.1
Número de fornecedores certificados com a norma ambiental 4 40% 4.1
Percentual de atuação em responsabilidade ambiental 4 40% 4.1
Investimento na extração de matérias-primas 4 40% 4.5
Número de constatações de auditorias por período (NBR ISO 14031) 4 40% 4.9
Número de iniciativas do meio ambiente externo relatada para suportar a 
companhia 4 40% 4.13
Quantidade de materiais usados por unidade de produto (NBR ISO 14031) 4 40% 4.2
Volume total de efluentes líquidos 4 40% 4.2
Número de situações de emergência ou operações não rotineiras por ano (NBR 
ISO 14031) 4 40% 4.10
Duração do uso do produto (NBR ISO 14031) 4 40% 4.12
Total de energia elétrica 4 40% 4.12
Número de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final 
ambientalmente seguro (NBR ISO 14031) 3 30% 4.4
Participação em programas de proteção ambiental 3 30% 4.4
Programas, metas e objetivos para a conservação da biodiversidade 3 30% 4.4
Investimentos em equipamentos de controle ambiental 3 30% 4.5
Investimentos relacionados ao meio ambiente 3 30% 4.5
Número de reclamações relacionadas a algum aspecto ambiental feita pela 
comunidade 3 30% 4.7
Volume de eletricidade adquirida 3 30% 4.2
Percentual de resultado total investido em ações ambientais 2 20% 4.1

Número de multas e penalidades ou os custos a elas atribuídos (NBR ISO 14031) 2 20% 4.3
Total do passivo ambiental da organização em sua comunidade 2 20% 4.3
Extensão de áreas protegidas ou restauradas 2 20% 4.3
Número de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à 
comunidade (NBR ISO 14031) 2 20% 4.4
Número de visitas à organização 2 20% 4.7
Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais (NBR ISO 14031) 2 20% 4.13
Grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas 
pela organização em contratos (NBR ISO 14031) 2 20% 4.13
Quantidade de energia usada por serviço ao cliente (NBR ISO 14031) 2 20% 4.2
Quantidade de material específico descarregado por ano 2 20% 4.2
Percentual de consumo de óleo combustível, hidrogênio e gás natural 2 20% 4.2
Área total de solo usada para fins de produção (NBR ISO 14031) 2 20% 4.10
Percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado ou reciclado 
(NBR ISO 14031) 2 20% 4.12

Quadro 39 (cont.) - Utilização geral de indicadores 
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Descrição do Indicador N F= (N/10)*100 Nº Requisito
Índice de produtos defeituosos (NBR ISO 14031) 2 20% 4.12
Número de produtos com instruções referentes ao uso e à disposição 
ambientalmente seguros (NBR ISO 14031) 2 20% 4.12
Número de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais específicas (NBR 
ISO 14031) 1 10% 4.1
Recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da comunidade (NBR 
ISO 14031) 1 10% 4.4
Número de Tecnologias Limpas 1 10% 4.4
Índice percentual de Programa de Gestão Ambiental implantados 1 10% 4.4
Custos que são associados com os aspectos ambientais de um produto ou 
processo (NBR ISO 14031) 1 10% 4.5
Investimento em projetos e programas de melhoria ambiental 1 10% 4.5
Índices de aprovação em pesquisas na comunidade (NBR ISO 14031) 1 10% 4.6
Número de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 
organização (NBR ISO 14031) 1 10% 4.7
Número de inserções positivas e espontâneas na mídia 1 10% 4.7
Número de acessos ao site da organização 1 10% 4.7
Quantidade de outros materiais auxiliares reciclados ou reutilizados (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.2
Quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.2
Quantidade de materiais perigosos usados no processo de produção (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.2
Quantidade de produtos de limpeza usados pelos prestadores de serviços 
contratados (NBR ISO 14031) 1 10% 4.2
Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido a substituição de material 
(NBR ISO 14031) 1 10% 4.2
Quantidade de efluentes por serviço ou cliente (NBR ISO 14031) 1 10% 4.2
Consumo de matéria-prima por unidade produzida 1 10% 4.2
Volume dos resíduos retornados para o processamento ou recomercialização 1 10% 4.2
Consumo de materiais reciclados (pré e pós-consumo) 1 10% 4.2
Lâmpadas com metal pesado / área de construção 1 10% 4.2
Número de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil 
desmontagem, reciclagem e reutilização (NBR ISO 14031) 1 10% 4.10
Número de horas por ano em que uma peça específica do equipamento está em 
operação (NBR ISO 14031) 1 10% 4.10
Número de veículos da frota com tecnologia para redução de poluição (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.10
Número de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.10
Recirculação da água 1 10% 4.10
Número de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto (NBR ISO 
14031) 1 10% 4.12
Investimento em gás natural 1 10% 4.12
Grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação específicas 
(NBR ISO 14031) 0 0% 4.1
Certificações ambientais obtidas 0 0% 4.1
Certificações ambientais obtidas 0 0% 4.3
Número de empregados que participam em programas ambientais (NBR ISO 
14031) 0 0% 4.4
Número de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou reutilização 
(NBR ISO 14031) 0 0% 4.4
Índice percentual de sugestões para o SGA 0 0% 4.4
Programas, metas e objetivos para a substituição de materiais 0 0% 4.4
Retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental (NBR ISO 
14031) 0 0% 4.5
Fundo para pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com significância 
ambiental (NBR ISO 14031) 0 0% 4.5
Desempenho ambiental da cadeia produtiva 0 0% 4.5

Quadro 39 (cont.) - Utilização geral de indicadores 
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Descrição do Indicador N F= (N/10)*100 Nº Requisito
Progresso nas atividades de remediação locais (NBR ISO 14031) 0 0% 4.6
Número de simulados de emergências realizadas (NBR ISO 14031) 0 0% 4.11
Percentagem de simulados de preparação e respostas a emergências que 
demonstraram a prontidão planejada (NBR ISO 14031) 0 0% 4.11
Tempo médio de recuperação dos registros 0 0% 4.15
Quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por unidade 
de produto (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de água reutilizada (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2

Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de processo (NBR 
ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas de 
conservação de energia (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos prestadores de 
serviços contratados (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de resíduos armazenados no local (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de resíduos contratados por licenças (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizáveis por ano (NBR ISO 
14031) 0 0% 4.2
Quantidade de emissões específicas por ano (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2

Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da camada de 
ozônio (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática global 
(NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de um material específico descarregado na água por unidade de 
produto (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de radiação liberada (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Quantidade de calor, vibração ou Luz emitida (NBR ISO 14031) 0 0% 4.2
Padrões físicos químicos dos efluentes 0 0% 4.2
Geração de efluentes líquidos por unidade produzida 0 0% 4.2
Geração de efluentes gasosos por unidade produzida 0 0% 4.2
Consumo de material reciclado ou reutilizado por unidade produzida 0 0% 4.2
Volume de eletricidade autogerada 0 0% 4.2
Quantidade de CO2 equivalentes 0 0% 4.2
Consumo de materiais para embalagens 0 0% 4.2
Efluente líquido contaminado por óleo sujo 0 0% 4.2
Número de emissões atmosféricas 0 0% 4.2
Índice de resíduos gerados por unidade produzida 0 0% 4.2
Índice percentual de resíduos reciclados 0 0% 4.2
Número de emissões de poluentes 0 0% 4.2
Percentual de toxidade das matérias-primas 0 0% 4.2
Número de vazamentos de óleo nos efluentes 0 0% 4.2
Área de solo usada para produzir uma unidade de energia (NBR ISO 14031) 0 0% 4.10
Número de produtos introduzidos no mercado com propriedades perigosas 
reduzidas (NBR ISO 14031) 0 0% 4.12
Número de unidades de energia consumidas durante uso do produto (NBR ISO 
14031) 0 0% 4.12
Quantidade de licenças vendidas de processos melhorados (NBR ISO 14031) 0 0% 4.12
Co-geração de vapor e energia elétrica por meio de combustão de gás natural 0 0% 4.12
Investimentos em fontes de energia mais eficientes 0 0% 4.12

Quadro 39 (cont.) - Utilização geral de indicadores 
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NÃO UTILIZADOS UTILIZADOS NÃO SE APLICAM
A 41,24 51,03 7,73
B 47,06 47,06 5,88
C 51,55 36,60 11,86
D 61,34 36,08 2,58
E 36,08 35,57 28,35
F 34,02 55,67 10,31
G 49,48 40,72 9,79
H 54,64 41,24 4,12
I 54,12 41,75 4,12
J 53,09 43,30 3,61

EMPRESA
INDICADORES AMBIENTAIS (%)

Em resumo, temos que 33 indicadores foram utilizados por todas as 

empresas, representando 17,1% do total de indicadores. Temos também que 41 

indicadores (21,24%) foram utilizados por 6 a 9 empresas, 69 indicadores (35,75%) 

foram utilizados por 1 a 5 empresas e 52 indicadores (26,94%) não foram utilizados 

por nenhuma empresa. 

Fazendo-se a análise do percentual de utilização de indicadores por cada 

empresa, obtemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 40 – Análise Geral dos Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que existem empresas, como A e F que utilizam mais de 50% dos 

indicadores ambientais presentes no questionário, ou seja, utilizam 97 indicadores 

ou mais, dos 193 perguntados. É um número bastante expressivo para uma 

empresa que não possui um SGA implementado.  

É interessante observar que as empresas A e F são empresas de 

consultoria de engenharia (gerenciadoras), que sofrem pressão imediata da 

multinacional que contrata todas as empresas presentes na pesquisa. Desta forma, 

esta pressão imediata reflete na porcentagem de aplicadores ambientais utilizados, 

estando as mesmas a frente das empresas fiscalizadas por elas (B,C,D,E,G,H,I,J). 

Em contrapartida, as empresas fiscalizadas (empreiteiras) possuem 

percentual menor de utilização de indicadores, comparadas com as gerenciadoras. 

Isso se deve ao fato destas empresas não sofrerem pressão direta da multinacional 

que as contrata, mas sim da fiscalização que está acima delas. Desta forma, 

observou-se nesta pesquisa que quanto mais afastada do ponto focal, menor é a 
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exigência em relação a conformidades regulamentais. Para entender melhor esta 

questão, observemos o fluxograma a seguir:                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Fluxograma de Jurisdição x Porcentagem de Utilização de Indicadores 

 

Nota-se que, cada gerenciadora está submetida a uma unidade gerencial 

diferente da contratante.  Observando-se a figura 17, percebemos também que há 

uma tendência decrescente de utilização de indicadores partindo do ponto focal 

(contratante) até as empreiteiras. 

A diferença percentual de utilização de indicadores entre as duas 

gerenciadoras é de apenas 4,64 pontos percentuais. Esta informação, portanto, não 

chega a ser suficiente para determinar que uma unidade gerencial da contratante é 

mais exigente em relação à aplicação de indicadores ambientais do que a outra ou 

não, apesar de haver esta possibilidade. 

Apesar desta observação, é possível verificar que as empresas com 

menor percentual de utilização de indicadores ambientais estão sob a jurisdição da 

gerenciadora com menor percentual de utilização. As causas plausíveis para este 

fato ocorrer são: 

        
   CONTRATANTE    

  
 
   

 
     

        
UNIDADE GERENCIAL DA 

CONTRATANTE (1) 
UNIDADE GERENCIAL DA 

CONTRATANTE (2) 

    
 
    

  

 

     
GERENCIADORA (A) GERENCIADORA (F) 

51,03% 55,67% 

  
 
      

     

 

  
EMPREITEIRAS EMPREITEIRAS 

B 47,06% G 40,72% 
C 36,60% H 41,24% 
D 36,08% I 41,75% 
E 35,57% J 43,30% 
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a) A unidade gerencial da contratante não está exercendo pressão 

suficiente na gerenciadora para que a mesma monitore, controle e 

documente a utilização de indicadores ambientais nas empreiteiras 

sob sua gerência; 

b) A gerenciadora, apesar de sofrer pressão da unidade gerencial da 

contratante, não está cobrando das empreiteiras todos os 

indicadores que são solicitados. 

Existe, porém, uma empreiteira que, apesar de estar sob a gerência da 

gerenciadora de menor percentual, apresentou um percentual elevado (Empreiteira 

“B” com 47,06%) de aplicação de indicadores ambientais. A interpretação deste 

dado é subjetiva, mas leva a crer que esta empresa tem mais preocupação com o 

meio-ambiente, com o atendimento de normas ou simplesmente com sua imagem 

junto à contratante do que as demais. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Como saber se uma empresa é candidata a implementar um SGA? Nesta 

pesquisa, todas as empresas são obrigadas a estar conforme com as leis ambientais 

vigentes na região em que atuam. Mais que isso, elas são obrigadas a obedecer a 

normas e regulamentos internos da empresa à qual elas prestam serviço. Partindo 

destas exigências, todas as empresas presentes na pesquisa são teoricamente 

elegíveis à implementação de um SGA. 

No entanto, não se sabe ao certo o que desperta em cada empresa o 

interesse em possuir um SGA. Estar sob a ordem de leis e regulamentos ambientais 

ajuda na tomada de decisão, mas não são determinantes. 

 No caso de empresas terceirizadas, o grau de investimento em qualquer 

que seja o setor (segurança, meio ambiente, produção, etc) depende muito do 

quanto este investimento está embutido nos contratos compactuados com a 

empresa que as contrata. 

Ao serem indagadas em relação à razão pela qual a unidade de negócio 

delas não possui um SGA implementado, todas as pessoas responsáveis por 

responder os questionários enviados responderam que este custo não está previsto 

no contrato compactuado com a empresa que as contrata.  

Recomendar a implementação de um SGA em uma empresa é simples, 

mas, convencer a diretoria (ou gerência) de que é algo viável e que pode gerar 

frutos a médio e longo prazo nem sempre é tarefa fácil.  

Pensando-se bem, a utilização de indicadores ambientais por qualquer 

empresa requer uma estrutura por trás exclusiva para aquilo, a citar: profissionais da 

área ambiental, como técnicos em meio ambiente, tecnólogos ambientais e 

engenheiros ambientais, dentre outros; estrutura física como computadores, 

impressoras, mesas e cadeiras; equipamentos de mensuração direta de alguns 

indicadores e até mesmo veículos automotores para verificar os indicadores em 

campo; procedimentos internos de avaliação, documentação, dentre outros. 

 O que realmente falta, na maioria das vezes, é o compromisso da alta 

gerência ou diretoria em organizar esta estrutura e implantar como um departamento 

ou setor. Não foi objetivo desta pesquisa, porém, analisar a estrutura física das 

empresas. 
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Uma empresa que utiliza 40% dos indicadores questionados nessa 

pesquisa estaria utilizando 78 indicadores ambientais. Para rastrear, monitorar, 

documentar e apresentar os resultados, seja mensalmente, semestralmente ou 

anualmente, é necessário uma boa estrutura de apoio que permita este trabalho. 

Esta mesma estrutura pode ser aproveitada para a construção e implementação de 

um SGA dentro da empresa. 

Com a elaboração do questionário, obtenção de todos os dados, 

realização do devido tratamento estatístico, exposição dos resultados em quadros e 

gráficos e discussão dos mesmos, foi possível observar em que estágio cada 

empresa está em relação à utilização de indicadores ambientais, além de verificar os 

indicadores mais utilizados e menos utilizados. 

Recomendou-se a todas as empresas que apresentaram percentual igual 

ou acima de 40% de utilização de indicadores ambientais, que considerassem 

implementar um SGA, sendo elas as empresas A, B, F, G, H, I e J. As demais 

empresas não receberam a recomendação, mas frisou-se que este fato não quer 

dizer que elas não seja elegíveis a implementar um SGA. 

Após o término desta pesquisa e divulgação dos resultados, as empresas 

B, F, G, H, I e J decidiram avaliar a possibilidade de aproveitar a sua estrutura 

interna para implementar um SGA. Destas 6 empresas, as empresas F, G e J já 

iniciaram o processo de implementação do mesmo, aproveitando a mesma estrutura 

que já possuem. 
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Prezado Senhor (a):
 
Venho por meio deste, apresentar-lhe o projeto de pesquisa intitulado

“ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES AMBIENTAIS NOS MOLDES
DAS ISOS 14001 E 14031 EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA EM SÃO LUÍS – MA.” Esta pesquisa tem como objetivo compor 
a dissertação de Mestrado em Saneamento Ambiental da Universidade Federal
do Ceará, do aluno Glauber Túlio Fonseca Coelho, sob orientação da Profª Drª
Marisete Dantas de Aquino. 
 

A pesquisa visa verificar o conjunto de indicadores de desempenho 
recomendados pela norma ISO 14031 usados por empresas prestadoras de 
serviço de engenharia em São Luís - MA, que não possuem sistema de gestão 
ambiental implementados.  

 
 Por sua empresa se enquadrar neste perfil, ela foi selecionada a

participar desta relevante amostra. Sendo assim, envio-lhe um questionário via 
arquivo em formato Excel e em via impressa, para que responda da forma que
achar mais conveniente. A resposta do questionário deverá tomar de 15 a 20 
minutos. Compreendo que seu tempo é precioso e ao mesmo tempo agradeço 
a cooperação.   

 
Todas as informações fornecidas serão tratadas confidencialmente -

toda divulgação de resultados, seja na dissertação, como em congressos, 
seminários ou publicações, conterá apenas dados agregados, sem 
identificação das empresas participantes e de seus respectivos respondentes. 
Os questionários serão destruídos após terem seus dados tabulados, 
compilados e dado o devido tratamento estatístico. 
 
Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com o autor da pesquisa, pelo 
email tuliosux@gmail.com ou tulio@markaeng.com.br. 
 
Muito obrigado, 
 
Gláuber Tulio Fonseca Coelho.

ANEXO A - Carta de apresentação da pesquisa 
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QUESTIONÁRIO - PESQUISA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES AMBIENTAIS

Perfil do Respondente
1. Que cargo você ocupa na empresa?

A.1 Perfil da Empresa*
Nome da Empresa?
Sua empresa possui algum sistema de gestão ambiental?

A.2 Qual é o número de funcionários de sua empresa? (Marque apenas uma opção)
1. menos que 100
2. entre 100 e 500
3. entre 500 e 1000
4. entre 1000 e 5000
5. entre 5000 e 10.000
6. mais de 10.0000

A.3 Que tipo melhor descreve sua empresa? (Marque apenas uma opção)
1. Capital privado brasileiro
2. Capital privado multinacional
3. Economia mista
4. Estatal

B Indicadores de Desempenho Ambiental Gerencial e Operacional utilizados pela empresa por Requisitos da NBR ISO 14001 

4.3.2 Requisitos legais e outros
Não 

utilizo
Utilizo

Número de objetivos e metas atingidos (NBR ISO 14031)
Número de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas ambientais (NBR ISO 14031)
Grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação específicas (NBR ISO 14031)
Número de iniciativas implementadas para prevenção da poluição (NBR ISO 14031)
Número de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais específicas (NBR ISO 14031)
Número de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de trabalho (NBRISO
14031)
Número de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre questões ambientais (NBR ISO 
14031)
Número de prestadores de serviço contratados tendo um sistema de gestão ambiental
implementado ou certificado (NBR ISO 14031)
Número de fornecedores certificados com a norma ambiental
Índice percentual de clientes satisfeitos com o desempenho ambiental
Percentual de atuação em responsabilidade ambiental
Freqüência de relacionamento com o sindicato e com a comunidade vizinha
Percentual de resultado total investido em ações ambientais
Certificações ambientais obtidas

4.3.2 Requisitos legais e outros
Não 

utilizo
Utilizo

Número de multas e penalidades ou os custos a elas atribuídos (NBR ISO 14031)
Cumprimento da legislação
Número de queixas relatadas do meio ambiente
Número de não conformidades legais registradas
Parâmetros legais de descarte de efluentes exigidos pela legislação
Recuperação de danos ambientais
Total do passivo ambiental da organização em sua comunidade
Número de acidentes ocorridos ao longo da trajetória da empresa
Extensão de áreas protegidas ou restauradas
Licenças ambientais obtidas
Certificações ambientais obtidas

B.1 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.2 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

Observações iniciais: O autor desta pesquisa compromete-se em destruir o questionário aqui disposto, tão logo a 
pesquisa seja tabulada e tenha seus dados processados. Por questões de legais, éticas e de privacidade, os nomes da 
empresa e do respondente da pesquisa não serão publicados.

ANEXO B - Questionário sobre a utilização de indicadores ambientais 
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4.3.3 Objetivos metas e programas Não 
utilizo

Utilizo

Número de empregados que participam em programas ambientais (NBR ISO 14031)
Número de empregados treinados versus o número que necessita de treinamento (NBR ISO 14031)

Níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de treinamentos (NBR ISO 14031)
Número de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental (NBR ISO 14031)
Número de produtos com plano explícito de “gestão de produtos” (NBR ISO 14031)
Número de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou reutilização (NBR ISO 14031)
Número de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final ambientalmente seguro (NBR 
ISO 14031)
Número de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à comunidade (NBR ISO 
14031)
Recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da comunidade (NBR ISO 14031)
Participação em programas de proteção ambiental
Índice do Programa 5S
Número de Tecnologias Limpas
Índice percentual de sugestões para o SGA
Índice percentual de Programa de Gestão Ambiental implantados
Programas, metas e objetivos para a substituição de materiais
Programas, metas e objetivos para a conservação da biodiversidade

4.4. Implementação e Operação
4.4.1 Recursos, funções, Responsabilidades e autoridades
Custos que são associados com os aspectos ambientais de um produto ou processo (NBR ISO 14031)

Retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental (NBR ISO 14031)
Economia obtida através da redução do uso dos recursos, da prevenção de poluição ou da 
reciclagem de resíduos (NBR ISO 14031)
Fundo para pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com significância ambiental (NBR ISO 
14031)
Investimento em educação e treinamento ambiental
Investimento em projetos e programas de melhoria ambiental
Desempenho ambiental da cadeia produtiva
Investimento na extração de matérias-primas
Investimento em atualização tecnológica
Investimento em transporte e distribuição
Investimento em reciclagem e reutilização
Investimentos em equipamentos de controle ambiental
Investimentos relacionados ao meio ambiente
Gerentes com responsabilidade ambiental

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
Não 

utilizo Utilizo

Progresso nas atividades de remediação locais (NBR ISO 14031)
Número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou auto-implementadas (NBR 
ISO 14031)
Índices de aprovação em pesquisas na comunidade (NBR ISO 14031)
Atividades e treinamentos desenvolvidos no campo ambiental
Investimento em atividades para conscientização ambiental
Número de colaboradores com competência na área ambiental
Percentual de segurança no trabalho
Percentual de satisfação dos colaboradores
Índice de escolaridade dos colaboradores
Investimento em capacitação e desenvolvimento por colaborador

Não 
utilizo Utilizo

B.5 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.3 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.4 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.
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4.4.3 Comunicação
Não 

utilizo
Utilizo

Número de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao meio ambiente (NBR ISO 
14031)
Número de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da organização (NBR ISO 
14031)
Número de locais com relatórios ambientais (NBR ISO 14031)
Número de reclamações relacionadas a algum aspecto ambiental feita pela comunidade
Número de inserções positivas e espontâneas na mídia
Número de acessos ao site da organização
Número de visitas à organização
Percentual de atendimento das reclamações recebidas de clientes

4.4.4 Documentação
Não 

utilizo
Utilizo

Freqüência de revisão da documentação
Número de documentos relativos ao SGA

4.4.5 Controle de documentos
Não 

utilizo
Utilizo

Freqüências de revisões dos procedimentos operacionais (NBR ISO 14031)
Número e freqüência de atividades especificas (ex.: auditorias) (NBR ISO 14031)
Número de constatações de auditorias por período (NBR ISO 14031)

4.4.7 Preparação e resposta à emergências
Não 

utilizo Utilizo

Número de simulados de emergências realizadas (NBR ISO 14031)
Percentagem de simulados de preparação e respostas a emergências que demonstraram a 
prontidão planejada (NBR ISO 14031)
Planos de ação de emergência
Resposta a emergências
Plano de gerenciamento de riscos
Comunicação de riscos
Número de emergências atendidas

4.5.2 Avaliação dos requisitos legais e outros
Não 

utilizo Utilizo

Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais (NBR ISO 14031)
Grau de atendimento a regulamentos (NBR ISO 14031)
Grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas pela organização em 
contratos (NBR ISO 14031)
Número de relatórios impressos positivos e negativos das atividades ambientais da companhia
Número de iniciativas do meio ambiente externo relatada para suportar a companhia

4.5.3 Não conformidade, Ação corretiva e Ação preventiva
Não 

utilizo Utilizo

Número de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou as que ainda não foram 
encerradas (NBR ISO 14031)
Número e tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais ou internacionais 
vigentes
Número de não conformidades detectadas nas auditorias internas
Número de ação corretiva e preventiva abertas
Percentual de eficácia das não conformidades, ação corretiva e ação preventiva abertas

B.9 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.10 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.11 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.6 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.7 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.8 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.
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4.5.4 Controle de registros Não 
utilizo

Utilizo

Tempo médio de recuperação dos registros
Freqüência de revisão da matriz de registros

4.3 Planejamento
4.3.1 Aspectos Ambientais 

Quantidade de materiais usados por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados que são usados (NBR ISO 14031)
Quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por unidade de produto (NBR 
ISO 14031)
Quantidade de outros materiais auxiliares reciclados ou reutilizados (NBR ISO 14031)
Quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção (NBR ISO 14031)
Quantidade de água por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de água reutilizada (NBR ISO 14031)
Quantidade de materiais perigosos usados no processo de produção (NBR ISO 14031)
Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de energia usada por serviço ao cliente (NBR ISO 14031)
Quantidade de cada tipo de energia usada (NBR ISO 14031)
Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de processo (NBR ISO 14031)
Quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas de conservação de energia 
(NBR ISO 14031)
Quantidade de produtos de limpeza usados pelos prestadores de serviços contratados (NBR ISO 
14031)
Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos prestadores de serviços 
contratados (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos por ano (NBR ISO 14031)

Quantidade de resíduos para disposição (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos armazenados no local (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos contratados por licenças (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizáveis por ano (NBR ISO 14031)
Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido a substituição de material (NBR ISO 14031)
Quantidade de emissões específicas por ano (NBR ISO 14031)
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera (NBR ISO 14031)
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da camada de ozônio (NBR ISO 
14031)
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática global (NBR ISO 14031)

Quantidade de material específico descarregado por ano
Quantidade de um material específico descarregado na água por unidade de produto (NBR ISO 
14031)
Quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água (NBR ISO 14031)
Quantidade de efluentes por serviço ou cliente (NBR ISO 14031)
Ruído medido em determinado local (NBR ISO 14031)
Quantidade de radiação liberada (NBR ISO 14031)
Quantidade de calor, vibração ou Luz emitida (NBR ISO 14031)
Reciclagem de resíduos
Consumo de matérias primas
Geração de gases
Consumo de materiais de embalagens

B.12 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

B.13 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

Não 
utilizo Utilizo
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Geração de resíduos sólidos
Padrões físicos químicos dos efluentes
Consumo de recursos não renováveis
Geração de efluentes líquidos por unidade produzida
Geração de efluentes gasosos por unidade produzida
Consumo de matéria-prima por unidade produzida
Consumo de material reciclado ou reutilizado por unidade produzida
Volume total de efluentes líquidos
Volume de água reutilizado
Volume de eletricidade autogerada
Volume de eletricidade adquirida
Volume dos resíduos retornados para o processamento ou recomercialização
Quantidade de CO2 equivalentes
Consumo de materiais reciclados (pré e pós-consumo)
Consumo de materiais para embalagens
Efluente líquido contaminado por óleo sujo
Lâmpadas com metal pesado /  área de construção
Co-disposição de resíduo em aterro
Sólidos na suspensão na atmosfera
Número de emissões atmosféricas
Índice de resíduos gerados por unidade produzida
Índice percentual de resíduos reciclados
Consumo total de energia
Número de emissões de poluentes
Percentual de toxidade das matérias-primas
Número de vazamentos de óleo nos efluentes
Percentual de consumo de óleo combustível, hidrogênio e gás natural

4.4.6 Controle operacional Não 
utilizo

Utilizo

Número de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil desmontagem, reciclagem e 
reutilização (NBR ISO 14031)
Número de horas por ano em que uma peça específica do equipamento está em operação (NBR ISO 
14031)
Número de situações de emergência ou operações não rotineiras por ano (NBR ISO 14031)
Área total de solo usada para fins de produção (NBR ISO 14031)
Área de solo usada para produzir uma unidade de energia (NBR ISO 14031)
Consumo médio de combustível da frota de veículos (NBR ISO 14031)
Número de veículos da frota com tecnologia para redução de poluição (NBR ISO 14031)
Número de horas de manutenção preventiva dos equipamentos/ano (NBR ISO 14031)
Número de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia (NBR ISO 14031)
Número de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição (NBR ISO 14031)
Percentual de resíduos inertes enviados para o aterro
Percentual de resíduos produzidos por recurso utilizado
Recirculação da água
Riscos associados aos processos produtivos e de consumo
Produtos finais gerados na empresa que apresentam algum grau de toxidade e risco ambiental

B.14 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.
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4.5 Verificação
4.5.1 Monitoramento e Medição

Número de produtos introduzidos no mercado com propriedades perigosas reduzidas (NBR ISO 
14031)
Número de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados (NBR ISO 14031)
Percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado ou reciclado (NBR ISO 14031)
Índice de produtos defeituosos (NBR ISO 14031)
Número de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto (NBR ISO 14031)
Número de unidades de energia consumidas durante uso do produto (NBR ISO 14031)
Duração do uso do produto (NBR ISO 14031)
Número de produtos com instruções referentes ao uso e à disposição ambientalmente seguros 
(NBR ISO 14031)
Quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado (NBR ISO 14031)
Quantidade de combustível consumido (NBR ISO 14031)
Quantidade de licenças vendidas de processos melhorados (NBR ISO 14031)
Total de energia elétrica
Volume de água consumido
Investimento em gás natural
Co-geração de vapor e energia elétrica por meio de combustão de gás natural
Investimentos em fontes de energia mais eficientes
Redução de emissão de poluentes gasosos e líquidos

B.15 Indique se sua empresa utiliza os indicadores de desempenho ambiental gerencial listados abaixo (Marque um X no 
espaço adequado) - Caso o indicador não seja aplicável a sua empresa, não marque nenhuma opção.

Não 
utilizo Utilizo

 
 
 
 

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
 


