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RESUMO 

 

As concessionárias e oficinas têm buscado diversas alternativas para atender aos requisitos dos 

órgãos reguladores bem como do mercado. No entanto, a aquisição de certificações ambientais 

ainda está distante da realidade das micro e pequenas empresas. Neste contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo desenvolver uma metodologia de certificação ambiental para 

concessionárias e oficinas com base no levantamento de indicadores ambientais e sua 

ponderação. As atividades realizadas para o alcance deste objetivo foram, sequencialmente: 

mapeamento das áreas, atividades e ações; identificação dos aspectos e impactos; determinação 

dos indicadores de desempenho ambiental e sua ponderação; desenvolvimento do método de 

avaliação e, por fim, elaboração do regulamento geral e da normativa da certificação. Por meio 

da identificação das áreas operacionais, atividades e ações, bem como do balanço de massa com 

o intuito de especificar as entradas e saídas dos processos, foi possível identificar 15 aspectos 

os quais geraram 10 tipos de impactos ambientais. Foram definidos 94 indicadores, distribuídos 

em 3 níveis da certificação determinados pelo método, sendo 24 para o nível bronze (requisitos 

legais), 54 para o nível prata (gestão ambiental) e 16 indicadores para o nível ouro (melhoria 

continua). Os indicadores foram classificados em classes 1, 2 e 3 de significância e seus 

respectivos pesos atribuídos, os quais, após aplicação na Equação de Ponderação Certificatória 

desenvolvida nesta tese, geraram o Índice de Sustentabilidade, devendo ser maior ou igual a 8,0 

para o nível bronze; 8,5 para o prata e 9,0 para o ouro. Portanto, constata-se que é possível e 

necessária a adoção de uma certificação ambiental para concessionárias e oficinas, por meio da 

metodologia de avaliação proposta nesta pesquisa, a qual tornar-se-á duplamente bem-sucedida, 

na medida em que proporciona uma ferramenta para a relação de confiança do consumidor e 

dos órgãos reguladores para com as empresas certificadas, destacando-as por meio de um “Selo 

Verde”, como também a aplicação de um método de acordo com a sua realidade financeira. 

 

Palavras-chave: Ramo automotivo. Concessionárias e oficinas. Gestão ambiental. Certificação 

ambiental. Indicadores ambientais.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The car dealerships and automobile repair shops have looked for different alternatives to attend 

the requirements of the regulatory agencies and its own market. However, getting an 

environmental certification is something far from the reality of micro and small business. Under 

the circumstances, the present work aimed to develop a new methodology of environmental 

certification to car dealerships and automobile repair shops based on the data collection of 

environmental indicators and its weightings. The steps taken in order to achieve this goal were, 

sequentially: the mapping of zones, activities and actions; the identification of environmental 

aspects and impacts; the definition of indicators to be used on the certification process and its 

weighting; the proposition of a method of evaluation; and, finally, the elaboration of a general 

rules of procedures, as well as a normative regulation to the certification. Throughout the 

identification of operational zones, activities and actions, as well as the mass balance in order 

to specify the entries and exits of the processes, it was possible to identify 15 aspects, which 

generated 10 types of environmental impacts. There were defined 94 indicators, in which 24 

were considered in the bronze level (legal requirements), 54 were considered in the silver level 

(environmental management) and 16 were considered in the gold level (continuous 

improvement). Thus, the indicators were classified into 3 classes of significance, all with their 

respective importance. Besides, after the application of all indicators into the Classifying 

Weighting Equation ( Equação de Ponderação Classificatória) developed in this thesis, it was 

generated the Sustainability Index (Índice de Sustentabilidade) – in which 8.0 or plus stands 

for bronze level, 8.5 stands for silver level, and 9.0 stands for gold level. Therefore, it was found 

that the adoption of an environmental certification to car dealerships and automobile repair 

shops is possible and necessary through the methodology proposed by this work. It is believed 

that it will become doubly successful once it provides a tool to the building trust relationship 

between the end user and regulatory agencies to the certified companies. So, the certified 

companies are highlighted not only through getting a “Green Seal”, but also through the 

application of a method that matches their own financial situation. 

 

Keywords: Automotive branch. Car dealerships and automobile repair shops. Environmental 

management. Environmental certification. Environmental Indicators.  
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