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RESUMO 

 

 

O processo de implantação de um sistema de gestão agrega valor à cultura organizacional, pois 

desenvolve competências relacionadas ao planejamento e execução das atividades, prioriza a 

capacidade de trabalho em equipe e promove a confiabilidade do sistema produtivo. Deste 

modo, uma das principais ferramentas utilizadas na política econômica das organizações tem 

sido a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Do mesmo modo, o 

crescente número de acidentes repercutidos na mídia fez com que as organizações buscassem 

nos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) o instrumento para 

alcançar melhores resultados na área de SST. O uso dos indicadores de avaliação de 

desempenho auxilia as organizações a quantificar e relatar o desempenho de seus sistemas de 

gestão. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi propor um conjunto de indicadores de 

avaliação de desempenho para os SGA e SGSST de uma empresa certificada pelas normas 

NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, a fim de melhorar o desempenho destes 

sistemas, contribuindo com seus processos de melhoria contínua. Para isso, foi realizado um 

estudo de caso em uma empresa de engenharia consultiva, onde foram levantados os dados 

necessários para viabilizar a elaboração e proposta dos indicadores, através, principalmente, de 

entrevistas, aplicação de questionário aos funcionários e acompanhamento às auditorias 

realizadas na empresa. Desta forma, foram propostos 23 indicadores, sendo 11 para o SGA e 12 

para o SGSST. Os indicadores propostos podem ser empregados em SGA e SGSST de 

empresas de qualquer ramo de atividade, por se tratarem de indicadores de fácil implementação 

e controle. Com base nos resultados obtidos, verificou-se ainda a importância que os 

funcionários têm para o processo de melhoria contínua dos sistemas de gestão, a partir da 

realização da medição do nível de informação que estes possuem sobre o SGA e SGSST, com a 

aplicação de questionário. Os resultados obtidos com esta medição na empresa de consultoria 

mostraram que todos os níveis organizacionais desta empresa (estratégico, tático e operacional) 

apresentaram desempenho considerado satisfatório na resolução do questionário. 

 

Palavras-chave: ISO 14001, OHSAS 18001, Indicadores de Avaliação de Desempenho. 

 

 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

The process of implementing a management system adds value to the organizational culture, 

since it develops skills which are related to activity-planning and executing, prioritizes 

teamwork ability and promotes the reliability of the production system. Thus, one of the main 

tools employed in the economic policy of organizations has been the implementation of an 

Environmental Management System (EMS). Moreover, the growing number of accidents 

broadcasted by the media has made organizations to seek in for Occupational Health and Safety 

Management Systems (OHSMS) an instrument to achieve better results in the field of OSH. 

The use of indicators of performance evaluation helps organizations quantify and report the 

performance of their management systems. Therefore, the aim of this study was to propose a 

set of performance evaluation for EMS and OHSMS a of a NBR ISO 14001:2004 and OHSAS 

18001:2007 certified company, in order to improve the performance of these systems 

contributing to their continuous improvement processes. With this purpose, a case study in a 

consulting engineering company was conducted, where necessary data to enable the indicators 

proposal and development was raised, mainly through interviews, staff questionnaires 

application and the accompanying of audits carried out in the company. Thus, 23 indicators 

were proposed, 11 for EMS and 12 for OHSMS. The proposed indicators can be employed in 

EMS and OHSMS of companies of any industry, since they are indicators which can be easily 

implemented and controlled. Based on the obtained results, it was also observed the importance 

that employees have for the process of continuous improvement of management systems, from 

the action of measuring the level of knowledge they have on EMS and OHSMS, with the 

application of questionnaires. The results attained with this measurement at the consulting 

company showed that all organizational levels of this company (strategic, tactical and 

operational) showed satisfactory performance in the questionnaire solving. 

 

Keywords: ISO 14001, OHSAS 18001, Performance Evaluation Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Muito tem sido dito nos dias atuais a cerca de desenvolvimento sustentável, 

escassez dos recursos naturais, poluição do ar, da água e do solo, sendo que não é de agora 

que essa preocupação com os recursos naturais assusta os ambientalistas, profissionais, 

estudiosos e população em geral. Com o passar dos anos e com a rapidez do desenvolvimento 

tecnológico, o homem apressou-se também em buscar meios para acompanhar essa evolução, 

tentando conciliar o desenvolvimento tecnológico à gestão adequada dos recursos ambientais 

e demais questões associadas, tais como a saúde e segurança do trabalhador. 

Este tema tão debatido em diversas esferas passou a ser incorporado também no 

meio empresarial, devido à pressão social, econômica, de mercado e, em alguns casos, com a 

própria conscientização da alta direção das empresas que percebeu que para ser competitivo 

nos dias atuais é necessário se adequar ao que o mercado mais exigente está solicitando. 

Fisher et al (2009) comenta que as empresas perceberam que a necessidade de 

proteger o ambiente significa analisar sua responsabilidade do ponto de vista ambiental, 

reconhecer as áreas problemáticas, documentar a situação atual, além de fazer todo esforço no 

sentido de obter melhorias. Para isso, não basta considerar apenas os processos produtivos, 

mas toda a cadeia de processos da empresa. Quanto ao Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SGSST) este assume um papel importantíssimo no que diz respeito à 

consolidação de um ambiente seguro e sadio aos funcionários da organização (MENDES; 

SILVA; MEDEIROS, 2003). Deste modo, o trabalho deve ser projetado de modo que o 

homem, com suas capacidades e necessidades, seja o seu referencial, de modo que o trabalho 

possa ser: realizável, suportável, pertinente e conduza à satisfação (FISHER et al, 2009). 

Com isso, várias iniciativas internacionais foram surgindo no intuito de se 

alcançar níveis de desenvolvimento compatíveis com as exigências atuais de mercado. Dentre 

estas, destacam-se as certificações NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGA) e OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho 

(SGSST). Estas normas trazem embutidas em si uma grande preocupação mundial por 

melhores condições e resultados no modo como as empresas encaram os impactos que 

provocam ao meio ambiente, do mesmo modo, referente à preocupação com a saúde e 

segurança de seus trabalhadores no ambiente de trabalho, respectivamente. 

As iniciativas de implantação destas normas só são eficazes se as empresas 

passarem por auditorias e possuírem indicadores que controlem os resultados e metas 

estipulados para a promoção da melhoria contínua destes sistemas. “As medições precisam ser 
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decorrência das estratégias corporativas da organização, abrangendo os principais processos, 

bem como seus resultados” (TACHIZAWA, 2011). Devido a isso, surgiram diversos 

indicadores de desempenho dos sistemas de gestão, que vieram suprir essa necessidade de 

medição e verificação da eficiência dos processos, produtos e serviços das empresas. 

De acordo com a norma NBR ISO 14001 a melhoria contínua é um processo 

recorrente de se avançar com o sistema de gestão ambiental com o propósito de atingir o 

aprimoramento do desempenho ambiental coerente com a política ambiental da organização, 

através da utilização de uma metodologia conhecida como PDCA (Plan-Do-Check-Act - 

Planejar-Fazer-Verificar-Agir), obrigando a empresa a avaliar continuamente o seu sistema de 

gestão, verificando a conformidade com a legislação pertinente. No caso dos indicadores de 

desempenho ambiental, seu uso deve alimentar os sistemas de gestão das empresas de forma a 

orientar a aplicação de ferramentas de ecoeficiência e a melhoria contínua dos processos. 

Mediante a aplicação dessas ferramentas e de acordo com a variação dos indicadores 

mensurados, novas metas e ações podem ser propostas (PHILIPPI JR et al, 2005).  

Segundo a OHSAS 18001 o SGSST abrange uma vasta gama de questões, 

incluindo aquelas com implicações estratégicas e competitivas. Seu processo de melhoria 

contínua se assemelha com a descrita pela NBR ISO 14001. Ainda segundo aquela norma 

deve existir uma política de saúde e segurança no trabalho autorizado pela alta administração 

da empresa, que claramente estabeleça os objetivos gerais e o comprometimento com a 

melhoria do desempenho em saúde e segurança. 

Dentro deste contexto, buscou-se estudar os indicadores de avaliação de 

desempenho para os Sistemas de Gestão (Ambiental e SST), a fim de propor novos 

indicadores para o aprimoramento dos seus sistemas de gestão implantados, destacando-se 

aqueles mais significativos para a obtenção da melhoria contínua dos processos. Segundo 

Tachizawa (2011) “o que não pode ser medido não pode ser avaliado e, consequentemente, 

não há como decidir sobre ações a tomar”. Desta forma, as empresas precisam fazer medições 

e verificações para gerenciarem suas performances e promoverem a melhoria contínua do 

sistema, através da utilização de indicadores.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor um conjunto de indicadores de avaliação de desempenho para os Sistemas 

de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho para empresas do ramo de 

engenharia consultiva, certificadas pelas normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar como é feito o controle e monitoramento dos requisitos das normas NBR 

ISO 14001 e OHSAS 18001;  

 Avaliar os impactos ambientais das atividades da empresa de engenharia consultiva do 

estudo de caso realizado; 

 Avaliar a saúde e segurança dos trabalhadores desta empresa através da aplicação da 

Norma OHSAS 18001; 

 Avaliar o Nível de Informação dos funcionários da empresa selecionada em relação 

aos Sistemas de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho; 

 Identificar e avaliar os indicadores de desempenho utilizados pela empresa de 

engenharia consultiva; 

 Propor indicadores que avaliem o SGA e o SGSST da empresa de engenharia, 

baseados nos itens de cada uma das normas específicas. 

 

1.2 Justificativa 

 

A partir de 1960, a grande expansão de investimentos em infraestrutura por parte 

do Estado levou à afirmação da engenharia de projetos como setor empresarial independente 

no Brasil (SINAENCO
1
, 2012). Conforme Jones (1983), a Engenharia pode ser conceituada 

como sendo um conjunto de atividades, essencialmente intelectuais, que tem por objetivo 

aperfeiçoar os investimentos, a sua escolha, com as suas metodologias e processos e sob a sua 

direção técnica, ou seja, compatibilizar processos, métodos e tecnologias com o respectivo 

componente econômico. O envolvimento de novas tecnologias e as crescentes demandas do 

                                                 
1
 Sindicato da Arquitetura e da Engenharia 
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mercado, devido ao intenso desenvolvimento industrial, exigiam um alto nível de 

especialização, fazendo surgir escritórios que integrassem diversas competências e 

especialidades. Com o passar do tempo e a estruturação das empresas, as relações trabalhistas 

e institucionais tornaram-se mais complexas, deixando clara a necessidade de uma entidade de 

representação da categoria econômica. 

Em 1988, surge então o Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia 

Consultiva e, em 1989, a Arquitetura passa a integrar seu universo de representação, alterando 

a denominação para SINAENCO – Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e 

Engenharia Consultiva, tendo como base todo o território brasileiro. Desta forma, abrange as 

empresas que prestam serviços de planejamento, estudos, planos, pesquisas, projetos, 

controles, gerenciamento, supervisão técnica, inspeção, diligenciamento e fiscalização de 

empreendimentos relativos à arquitetura e à engenharia. Representa atualmente cerca de 23 

mil empresas em todo o país. O SINAENCO possui seções regionais nos estados da Bahia, 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A região Nordeste fechou 

2009 com 3.911 empresas, sendo que a maioria das empresas pertence ao subgrupo CNAE 

71.1 “Serviços de arquitetura, engenharia e atividades técnicas relacionadas” (SINAENCO, 

2012). 

Também se levou em consideração para a realização deste estudo a quantidade de 

benefícios proporcionados pelas certificações em cada uma das empresas de engenharia 

consultiva, que se somados com os das outras empresas do mesmo ramo, somam um número 

significativo de conquistas, tanto para as próprias empresas, funcionários e sociedade, como 

também para o meio ambiente, com as certificações ambientais.  E devido à aparente 

simplicidade na administração dos sistemas de gestão das empresas de engenharia consultiva, 

algumas empresas acabam negligenciando as atividades relacionadas aos seus sistemas de 

gestão, e consequentemente, prejudicando a renovação das certificações pela empresa, devido 

à existência de não conformidades que poderiam ter sido evitadas, mas que inicialmente 

foram ignoradas pelos responsáveis da empresa.  

Desta forma, considerando-se o crescimento do mercado das empresas de 

engenharia consultiva e sentindo a necessidade pela realização de trabalhos de pesquisa sobre 

os sistemas de gestão dessas empresas, visto que ainda são poucos os estudos encontrados na 

literatura nacional e internacional nessa área, decidiu-se então pela realização deste estudo. 

Além disso, acredita-se que a utilização de indicadores de desempenho é de 

fundamental importância para o acompanhamento do desempenho dos sistemas de gestão das 
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empresas em geral. Os indicadores possibilitam conhecer a real situação que se deseja 

modificar, além de estabelecer as prioridades, escolher os beneficiados, identificar os 

objetivos e traduzi-los em metas e, podendo assim, acompanhar de modo eficaz o andamento 

dos trabalhos, avaliar os processos, adotar os redirecionamentos necessários e verificar os 

resultados e impactos obtidos. Com isso, aumentam as chances de serem tomadas decisões 

corretas e de se potencializar o uso dos recursos (CARTILHA SESI PR, 2010). 

Com isso, levando-se em consideração que a utilização dos indicadores de 

avaliação de desempenho é imprescindível para o monitoramento e aprimoramento dos 

sistemas de gestão existentes nas empresas, se propõe neste trabalho, um conjunto de 

indicadores para serem utilizados pelas empresas de engenharia consultiva nos seus SGA e 

SGSST, de modo a auxiliá-las no processo de melhoria contínua de seus sistemas de gestão. 

De modo a embasar-se a proposta de indicadores realizada e auxiliar os pesquisadores no 

processo de tomada de decisão pela escolha dos indicadores, realizou-se um estudo de caso 

em uma empresa do ramo de engenharia consultiva, que possui SGA e SGSST, certificada 

pelas normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, respectivamente. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa, 

contextualizando a importância do tema escolhido. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre os Sistemas de 

Gestão Ambiental e de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, destacando a importância 

que atualmente estes sistemas de gestão possuem para as organizações. Além de definir o que 

são os indicadores de medição de desempenho e a importância destes para os SGA e SGSST. 

Foram descritos também vários aspectos ligados ao tema, como: histórico das principais 

questões que motivaram a discussão sobre estes assuntos nas empresas, as iniciativas que 

propõem a utilização de indicadores para os sistemas de gestão e a importância das auditorias 

para monitoramento dos sistemas. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa, abrangendo sua 

caracterização e os procedimentos para sua realização. Assim, primeiramente, procedeu-se 

uma avaliação dos SGA e SGSST da empresa em que foi realizado o estudo de caso, como 

também foi feita uma medição do nível de informação dos funcionários sobre os sistemas de 

gestão; e por fim, como ocorreu a escolha dos indicadores para serem utilizados na medição 
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de desempenho dos sistemas de gestão de empresas de engenharia consultiva, como também 

de empresas de outros ramos de atividades. 

No quarto capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa a partir da 

aplicação da metodologia proposta, com posterior tratamento e análise dos dados e discussão 

dos resultados obtidos. 

No quinto e último capítulo, apresenta-se a conclusão da pesquisa, incluindo as 

principais restrições e dificuldades encontradas, e recomendações para trabalhos futuros 

relacionados ao tema. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão definidos os principais tópicos relacionados aos Sistemas de 

Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho, descrevendo desde o processo 

histórico do surgimento destas questões, até a contextualização de como as empresas 

passaram a se preocupar com o tema. Também está descrito a seguir a importância da 

utilização dos indicadores de avaliação de desempenho, e sua importância no monitoramento 

dos processos da empresa com o objetivo de promover a melhoria contínua dos sistemas de 

gestão implantados. 

 

2.1 Sistema de Gestão Ambiental  

 

De acordo com Asseituno (2007) “os sistemas de gestão consistem em conjuntos 

de instrumentos que podem auxiliar as empresas na melhoria do seu desempenho e na busca 

de seus objetivos, tornando-as mais eficazes e eficientes”. A eficácia e a eficiência nas áreas 

de negócios de uma empresa, o que inclui os aspectos ambientais e humanos, permite à 

empresa participar de mercados globalizados, cada vez mais competitivos.  

Serão descritos a seguir o conceito sobre Gestão Ambiental, a questão da 

preocupação ambiental contemporânea, como também é contextualizado o tema Gestão 

Ambiental no ambiente empresarial. Por fim está descrita a principal norma do SGA, a Norma 

NBR ISO 14001, com algumas experiências quanto à sua aplicação nas organizações, e 

finalizando, com a explanação do tema Auditoria Ambiental. 

 

2.1.1 Conceito de Gestão Ambiental  

 

Segundo Barbieri (2011) administração ou gestão do meio ambiente, ou 

simplesmente gestão ambiental pode ser entendida como as diretrizes e as atividades 

administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, controle e outras realizadas 

com o objetivo de reduzir, eliminar ou compensar os danos ou problemas ambientais causados 

pela ação humana sobre o meio ambiente, ou até mesmo evitando que eles surjam. “A 

definição mais geral de Gestão Ambiental sugere que a mesma seja um conjunto de ações que 

envolvem políticas públicas, o setor produtivo e a sociedade de forma a incentivar o uso 

racional e sustentável dos recursos ambientais” (THEODORO; CORDEIRO; BEKE, 2012). 
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2.1.2 A preocupação ambiental contemporânea 

 

Levou-se bastante tempo para compreender que os recursos ambientais não são 

infinitos. O conceito de Desenvolvimento Sustentável passou a ditar o mundo dos negócios, 

afirmando que é preciso atender as necessidades do presente, sem comprometer o atendimento 

das necessidades das gerações futuras (MOREIRA, 2005).  

De toda forma, a problemática ambiental, atualmente, faz parte da pauta 

obrigatória da maior parte dos encontros mundiais e torna-se uma preocupação crescente da 

maioria das empresas que não querem continuar fazendo o papel de vilãs da sociedade (DIAS, 

2011). 

Segundo Barbieri (2011) as primeiras manifestações de gestão ambiental foram 

estimuladas pelo esgotamento de recursos, instrumentos e combustível, cuja exploração havia 

se tornado intensa desde a era medieval. As ações para combater a poluição só foram 

efetivamente iniciadas a partir da Revolução Industrial, embora desde a antiguidade diversas 

experiências tentaram remover o lixo urbano que havia se infestado nas ruas das cidades e 

acabavam prejudicando a saúde da população.  

As últimas décadas do século XX foram particularmente ricas em denúncias e 

debates sobre problemas ambientais detectados por pesquisadores dos mais variados campos 

do conhecimento. Um marco importante dessa luta foi a obra da escritora americana Rachel 

Carson, Silent Spring (Primavera Silenciosa), de 1962, que se tornou um grande best-seller 

por muitos anos. Esse livro denunciava o desaparecimento dos pássaros nos campos dos 

Estados Unidos, provocado pela utilização do pesticida DDT na agricultura. A autora foi 

capaz de explicar as formas pelas quais a sociedade moderna estava atacando os sistemas de 

apoio à vida em nosso planeta, incentivando os cidadãos a exigirem informações sobre o 

estado de meio ambiente. Nessa época começaram a surgir nesses países Organizações Não 

Governamentais (ONGs) cuja preocupação inicial básica era a conservação da natureza com a 

utilização dos pesticidas na agricultura e com a poluição industrial. 

A década seguinte de 1970 foi marcada por ações efetivas e acidentes ambientais 

de grandes proporções (RIBEIRO NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2012).  

 A contaminação da baía de Minamata, no Japão, por metais pesados, 

principalmente mercúrio, iniciada na década de 1950 e oficialmente 

reconhecida em 1973, devido a despejos industriais da Chisso 

Corporation, em que, através de um processo de bioacumulação na cadeia 

alimentar, animais e seres humanos sofreram contaminações que 

http://nc-moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/pag/verbetes/ddt.htm
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repercutiram em seus descendentes, causando desde vertigens, paralisias e 

cegueiras até deformações físicas e mortes. 

 O incidente de Love Canal, em 1978, ocorrido a partir da utilização de um 

dos canais abandonados, utilizados na construção da usina de Niagara 

Falls como depósito de produtos químicos provocando a contaminação, 

principalmente de crianças, que tiveram contato direto com a área poluída. 

Foram relatados casos de problemas neurológicos e psicológicos, além de 

defeitos de nascimento. Após esta tragédia criou-se nos Estados Unidos 

um fundo para recuperar áreas degradas, chamado Superfund. 

 

Neste contexto, destacam-se ainda alguns acidentes ambientais que fomentaram 

discussões na sociedade sobre os cuidados com o meio ambiente: Sevesco na Itália, 1976; 

Bhopal na Índia, 1984, Chernobyl na União Soviética e Basiléia na Suíça, ambos em 1986. 

No Brasil, destaca-se o acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido 

como acidente com o Césio-137, 1987; houve também o derrame de cerca de 1,3 mil 

toneladas de óleo na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro em 2000 (CAMPOS et al, 2007).   

Jabbour; Santos (2006) destaca a abordagem feita pelo Clube de Roma, um órgão 

colegiado liderado por empresários que, por meio da publicação intitulada “Limites do 

Crescimento”, de 1972, contemplou em termos trágicos o futuro mundial, caso a sociedade 

mantivesse os padrões de consumo vigentes à época. No mesmo ano, em Estocolmo, Suécia, 

foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 1987 foi 

publicado o Relatório “Nosso Futuro Comum”, o qual foi responsável por disseminar o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Segundo Moreira (2005) as preocupações ambientais no Brasil começaram a 

aparecer a partir da década de 80, quando a legislação ambiental entrou em um processo mais 

intenso de desenvolvimento. Antes disso, as empresas não se interessavam pela questão 

ambiental, mesmo porque para elas investir em meio ambiente era considerado um gasto 

desnecessário. 

Em 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como ECO-92, no Rio de Janeiro. Essa 

Conferência foi marcada pela incompatibilidade de propósitos entre dois blocos: os países 

desenvolvidos, preocupados com a poluição e o esgotamento de recursos naturais estratégicos, 

como o petróleo, e os demais países, que defendiam o direito de usarem seus recursos para 

seu desenvolvimento. Apesar dessas divergências, a Conferência conseguiu avanços 
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positivos, e a partir de então as questões centrais dos acordos multilaterais passaram a 

privilegiar os conceitos de segurança ambiental global e desenvolvimento sustentável 

(BARBIERI, 2011). 

Em Kioto, no ano de 1998, foi conduzida a discussão sobre a emissão de gases 

poluentes, e o esforço que seria necessário para evitar o aquecimento global. Esse encontro foi 

seguido pela Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, também conhecida como “Rio+10”, que ocorreu em Johanesburgo, África do Sul 

no ano de 2002 que deu continuidade as discussões sobre meio ambiente iniciadas na ECO-

92.  

Dessa forma, como parte de uma sociedade ecologicamente em transformação, 

cabe às empresas grande parcela de responsabilidade para que se alcance o desenvolvimento 

sustentável (JABBOUR; SANTOS, 2006). Campos et al (2007) destaca que tanto os acidentes 

ambientais quanto as conferências internacionais contribuíram de forma significativa para 

essa nova consciência ambiental e para o aumento da pressão da opinião pública e das 

regulamentações sobre as empresas, fazendo com que elas se preocupem com a questão 

ambiental.  

O mais recente encontro realizado para discussão sobre a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, iniciado na ECO-92, ocorreu em 

2012, quando representantes de 188 países participaram da Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, intitulada de Rio+20. Dentre os participantes 

havia mais de 100 Chefes de Estado ou de Governo, representantes da sociedade civil, 

empresários e ONGs, que tiveram um papel sem precedentes para a realização do evento, 

reunindo-se para debater como conjugar crescimento econômico e social e proteção 

ambiental. 

A Rio+20 reforçou o anseio global pela sustentabilidade, tendo como propósito 

formular um plano para que a humanidade possa se desenvolver de modo a garantir vida 

digna a todas as pessoas e assegurando que os recursos naturais sejam administrados 

corretamente para as futuras gerações. Críticos ressaltam que apesar de nem todas as 

expectativas da Rio+20 terem sido atingidas (como a definição de metas do desenvolvimento 

sustentável a serem perseguidas pelos países para avançar ambiental, política e socialmente, 

pois o documento final apenas cita que elas devem ser criadas para adoção a partir de 2015, e 

a definição de onde virão os recursos para subsidiar os investimentos para a produção mais 

limpa) o essencial da Rio+20 é o seu documento final que fornece uma base sólida para 

construir um futuro sustentável. Assim sendo, o texto final da Rio+20, intitulado “O futuro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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que queremos” fornece opinião firme para a promoção de um bem-estar social, econômico e 

ambiental. Segundo a presidenta do Brasil Dilma Rousseff o documento torna-se um marco 

no conjunto dos resultados das conferências das Nações Unidas ligadas ao desenvolvimento 

sustentável (BARBOSA; CARVALHO, 2012). 

Para Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, a Rio+20 renovou e 

reforçou o compromisso político para o desenvolvimento sustentável, equilibrando as visões 

de 193 Estados-Membros das Nações Unidas, e reconhecendo a pobreza como o maior 

desafio para o bem-estar econômico, social e ambiental. Os Estados-Membros concordaram 

em lançar um processo para estabelecer objetivos universais de desenvolvimento sustentável, 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS estarão baseados no âmbito 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e eles serão parte integral do quadro 

de desenvolvimento pós-2015.  

O documento final ainda concorda em fortalecer a arquitetura para apoiar ações 

internacionais para o desenvolvimento sustentável, o que inclui o estabelecimento de um 

fórum político de alto nível para o desenvolvimento sustentável dentro das Nações Unidas, do 

fortalecimento do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA), além de reafirmar um 

dos Princípios do Rio, criado em 1992, sobre as “responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas”. Além disso, a Rio+20 adotou um quadro de dez anos de programas sobre o 

consumo e a produção sustentável; e seu documento final reconheceu a necessidade de ir além 

do Produto Interno Bruto (PIB) como uma medida do progresso, admitindo o papel que a 

economia verde pode desempenhar na redução da pobreza, no crescimento econômico e na 

preservação ambiental. 

Deste modo, a Rio+20 reafirmou princípios essenciais para o desenvolvimento 

sustentável, deu prosseguimento a uma série de questões setoriais e institucionais, trouxe 

novos compromissos a partir de uma ampla gama de parceiros, concentrou em atrair as 

pessoas em todo o mundo por meio das redes sociais, demonstrando que está mobilizando um 

movimento global para a mudança cultural, tornando-se portanto um marco em uma jornada 

essencial que é a preservação dos recursos naturais do planeta Terra (ONU, 2012). 

 

2.1.3 Contextualização de Gestão Ambiental Empresarial 

 

Líderes da comunidade global de negócios começaram a atribuir um novo 

significado estratégico para o termo “sustentabilidade”, não mais confinada à esfera 

econômica, agora abrangendo um amplo espectro de características relacionadas com a 
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responsabilidade social e ambiental das empresas (BAKSHI e FIKSEL, 2003). Tachizawa 

(2011) observa que o novo contexto econômico caracteriza-se por uma rígida postura dos 

clientes, voltada à expectativa de interagir com organizações éticas, que possuem boa imagem 

no mercado, e que sejam ecologicamente responsáveis. Deste modo, a influência ecológica 

nos negócios se faz sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos cada vez mais 

profundos. As organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão ambiental 

conseguirão significativas vantagens competitivas, quando não, redução de custos e 

incremento nos lucros a médio e longo prazos.  

Segundo Dias (2011) Gestão Ambiental do ponto de vista empresarial é a 

expressão utilizada para se denominar a gestão empresarial que se orienta para evitar, na 

medida do possível, problemas para o meio ambiente. Em outras palavras, é a gestão cujo 

objetivo é conseguir que os efeitos ambientais não ultrapassem a capacidade suporte do meio 

onde a organização está situada, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável.  

Para Barbieri (2011) a solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, 

exige uma nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a considerar o 

meio ambiente em suas decisões, adotando novas concepções administrativas e tecnológicas 

que contribuam para ampliar a capacidade suporte do planeta. A experiência mostra que essa 

atitude dificilmente surge de forma espontânea, ela é influenciada por três grandes conjuntos 

de forças que interagem entre si: o governo, a sociedade e o mercado. 

Além disso, os veículos de comunicação têm enfatizado sua vigilância nos 

comportamentos não éticos das corporações em geral, o que, por um lado, tem sujeitado as 

empresas a um maior comprometimento em sua atuação e, por outro, dificultado o 

aprimoramento em seu desempenho econômico (DONAIRE, 2008). Assim, de acordo com 

Seiffert (2011-b), a amplitude de fatores e agentes envolvidos nesse processo geram reflexões 

sobre a necessidade de conciliação entre os imperativos das esferas social, econômica e 

ambiental num contexto mais abrangente de melhoria social. Essa conciliação vem sendo 

obtida, ainda que parcialmente, através da regulamentação ambiental. Para Tachizawa (2011) 

as organizações no novo contexto necessitam partilhar do entendimento de que deve existir 

um objetivo comum, e não um conflito, entre desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental.  

Conforme Ribeiro Neto; Tavares; Hoffmann (2012) o surgimento das normas 

ambientais está diretamente relacionado com a evolução das questões ambientais e seus 

impactos nas esferas comercial, econômica e política. A conscientização dos impactos da 

atuação do homem no meio ambiente vem evoluindo e é nesse contexto que surgem as 
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normas ambientais internacionais. A Figura 2.1 apresenta de forma simplificada os principais 

agentes que impulsionaram o surgimento das normas ambientais: 

 

Figura 2.1 - Agentes que impulsionaram o surgimento das normas ambientais 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ribeiro Neto; Tavares; Hoffmann (2012). 

 

Desta forma, para Barbieri (2011) não faltam pressões para que as empresas 

adotem medidas de proteção ao meio ambiente, de modo que iniciativas empresariais 

voluntárias, individuais ou coletivas, na medida em que pretendem ir além da legislação, 

acabam indicando os caminhos para as futuras leis. 

 

2.1.4 Conceituação de Sistema de Gestão Ambiental  

 

Atualmente, tem sido observado que as empresas tendem a adotar diversos 

procedimentos que utilizam o meio ambiente para reforçar a sua competitividade. Se o meio 

ambiente foi considerado inicialmente um custo assumido pelas empresas, hoje em dia, elas 

usam instrumentos que, ao mesmo tempo em que protegem o meio ambiente, também 

melhoram sua eficiência. Deste modo, uma das principais ferramentas utilizadas na política 

econômica das organizações tem sido a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA). Esse sistema deve conhecer e valorizar tanto os efeitos ambientais das atividades, 

produtos e serviços da organização, como também os efeitos que ocorrerem devido a 

incidentes, acidentes e situações de emergência (LOZANO e VALLÉS, 2007). 

Uma organização geralmente implementa um SGA através da realização de uma 

revisão de seus aspectos e impactos ambientais. Os “Aspectos Ambientais” são os elementos 
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das atividades de uma organização, produtos ou serviços que podem interagir com o meio 

ambiente. Enquanto “Impacto Ambiental” é descrito como qualquer alteração resultante para 

o meio ambiente, adversa ou benéfica. Os aspectos mais normalmente considerados são 

aqueles que seguem regulamentações de preocupações de conformidade, como as emissões de 

efluentes, geração e eliminação de resíduos e uso de matérias-primas e recursos naturais. 

Quando feito corretamente, uma equipe multifuncional identifica o intervalo de impactos que 

irá realmente ou potencialmente resultar de atividades da organização, produtos e serviços 

(FELDMAN, 2012). 

Ao se projetarem as características gerais do SGA, quando do início de sua 

implantação, devem-se considerar a cultura empresarial, a missão e as demais políticas e 

sistemas de gestão existentes na empresa, como por exemplo, o Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho, de maneira a integrá-los, de modo a reduzir duplicações de 

documentos e esforços. Vale salientar também a importância da formulação da política 

ambiental para o bom desempenho do SGA. Ela deve refletir os anseios da empresa em 

relação ao seu desempenho ambiental, no entanto, deve ser realista quanto à infraestrutura e 

força de trabalho que realmente estarão à disposição do SGA (OLIVEIRA; PINHEIRO, 

2010). 

As primeiras iniciativas de modelos de sistemas de gestão ambiental surgiram a 

partir da década de 80, entre os quais se destacam: Responsible Care, BS 7750, EMAS e ISO 

14001. O mais conhecido destes sistemas é o baseado na norma ISO 14001, o qual está 

descrito no próximo tópico. 

 

2.1.5 As normas ISO 14000 

 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização 

internacional, não governamental, fundada em 23 de fevereiro de 1947 com sede em Genebra 

na Suíça, que elabora normas internacionais (técnicas e gerenciais), as quais são adotadas 

voluntariamente pelas empresas. Tornou-se conhecida mundialmente através da ISO 9000, 

que é um conjunto de normas que se referem aos Sistemas de Gerenciamento da Qualidade na 

produção de bens de consumo ou prestação de serviços.  

Em março de 1993, após dois anos de atividade, o Strategic Advisory Group on 

Environment (SAGE) da Organização Internacional de Normalização (ISO) propõe a criação 

de um novo Comitê Técnico, ISO/TC-207, com o objetivo de desenvolver normas e guias 

sobre SGA e ferramentas gerenciais para o meio ambiente. A partir destas recomendações, o 
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Conselho da ISO aprovou a criação do TC 207, dando início aos trabalhos de elaboração da 

nova ISO Série 14000, baseados na norma inglesa BS 7750 (BUSATO, 1996). 

Segundo Pombo; Magrini (2008) a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT 
2
), um dos membros fundadores e que participa ativamente das discussões a respeito 

de normas técnicas na ISO, também possui o seu comitê técnico de gestão ambiental, o 

ABNT/ CB-38, que possui estrutura semelhante ao ISO/TC 207 e realiza as traduções para o 

português de normas internacionais, publicando as respectivas NBR-ISO. 

Em 1996, a ISO oficializou com base na BS 7750 as primeiras normas da série 

ISO 14000, procurando estabelecer diretrizes tanto para a implementação de sistema de gestão 

ambiental nas atividades econômicas que possam afetar o meio ambiente quanto para a 

avaliação e certificação destes sistemas, com metodologias uniformes e aceitas 

internacionalmente (DONAIRE, 2008).  

Essa família de normas foi o resultado de um processo que vinha evoluindo ao 

longo dos diversos fóruns de discussões sobre problemas ambientais, e que buscavam uma 

maneira de levar soluções ao ambiente produtivo. O surgimento de novas normas, assim 

como a crescente busca por parte das empresas de uma imagem ambientalmente mais 

adequada, vem sendo induzido por uma mudança de hábitos do consumidor, que representa 

uma questão-chave na construção de um elemento objetivo que despertou nas organizações o 

interesse pela questão ambiental (SEIFFERT, 2011-b). 

As normas ISO 14000 são uma família de normas que buscam estabelecer 

ferramentas e sistemas para a administração ambiental de uma organização, buscando a 

padronização de algumas ferramentas-chave de análise, tais como a auditoria ambiental e a 

análise do ciclo de vida (DIAS, 2011).  

Recentemente, outras normas têm sido adicionadas à série ISO 14000, tais como: 

a ISO 14005 que é uma norma com diretrizes para a implantação de um SGA, atendendo aos 

requisitos da ISO 14001; a ISO 14063 (Diretrizes Ambientais de comunicação e exemplos); a 

ISO 14064 (Medir, quantificar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa), com normas 

complementares ainda em desenvolvimento; a ISO 14067 (Pegada de Carbono); e a ISO 

14046 (Pegada hídrica).  

                                                 

2
 ABNT - é uma entidade privada e sem fins lucrativos, fundada em 1947, responsável pela Normalização 

Técnica no Brasil fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. 
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A Norma ISO 14067 definirá como calcular a quantidade de carbono fóssil 

emitido durante a fabricação de um produto com base na análise de seu ciclo de vida. Por sua 

vez, a ISO 14046 ajudará as organizações a verificarem qual é a quantidade de água usada na 

fabricação de um produto e seu impacto sobre o meio ambiente (ABNT, 2012). 

A ISO 14005:2010 teve sua versão brasileira divulgada, a ABNT NBR ISO 

14005:2012, em Junho de 2012, durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+20.  Esta norma oferecerá orientações para que as 

organizações, principalmente as de pequeno porte, possam implementar a ABNT NBR ISO 

14001:2004. A Norma Internacional foi publicada pela International Organization for 

Standardization (ISO) no final de 2010 (ver Tabela 2.1). Com a responsabilidade de adotá-la 

como Norma Brasileira, em abril de 2011 a Comissão de Estudo de Sistemas de Gestão 

Ambiental (ABNT/CE 38:000.01), do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental (ABNT/CB-

38) retomou suas atividades, iniciando efetivamente os trabalhos. A nova norma inclui 

orientações para o uso de indicadores de desempenho ambiental, de modo que se possa ir 

medindo os resultados da implantação do SGA ao longo do tempo e a cada fase (ABNT, 

2012). 

Segundo a Norma ABNT NBR ISO 14005:2012: 

Um enfoque em fases oferece diversas vantagens. Os usuários podem prontamente 

avaliar como o tempo e o dinheiro postos em um SGA proporcionam um retorno. 

Podem ver como as melhorias ambientais ajudam a reduzir custos, melhorar suas 

relações com a comunidade, ajudam a demonstrar a conformidade com requisitos 

legais e outros, e ajudam a atender as expectativas do cliente. Podem acompanhar os 

benefícios do SGA enquanto implementam seu sistema passo a passo, acrescentando 

ou expandindo elementos à medida que agregam valor à organização. Quando o 

objetivo do SGA inclui atividades, produtos e serviços de toda a organização que 

deseja cobrir e estes estão tratados usando todos os elementos desta Norma em toda 

a sua extensão, a organização terá desenvolvido e implementado um sistema que 

cumpre os requisitos da ABNT NBR ISO 14001. 
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Tabela 2.1 - Família de normas ISO 14000 

NORMAS DA 

SÉRIE ISO 

14000 

DESCRIÇÃO 

ISO 14001 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – Especificações e diretrizes para o 

uso 

ISO 14004 
Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios, 

sistemas e técnicas de apoio 

ISO 14005 

Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes para a implementação em 

fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso de avaliação 

de desempenho ambiental 

ISO 14015 Gestão Ambiental - Avaliação ambiental de locais e organizações 

ISO 14020 séries 

(14020– 14025) 
Rótulos e Declarações Ambientais 

ISO 14031 

Gestão Ambiental - Diretrizes para avaliação do desempenho 

(performance) ambiental. Ela inclui exemplos de indicadores 

ambientais. 

ISO 14032 Gestão Ambiental - Exemplos de avaliação do desempenho ambiental 

ISO 14040 séries 

(14040– 14049) 

Avaliação do Ciclo de Vida (discute planejamento de pré-produção e 

fixação de metas ambientais) 

ISO 14046 
Avaliação do Ciclo de Vida – A Pegada Hídrica – Requisitos e 

orientações 

ISO 14050 
Termos e definições (referente à terminologia utilizada nas normas da 

família ISO 14000). 

ISO 14062 
Integração dos aspectos ambientais na concepção e desenvolvimento de 

produtos 

ISO 14063 Diretrizes Ambientais de Comunicação e exemplos 

ISO 14064 Medir, quantificar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

ISO 14067 
Pegada de carbono de produtos – Requisitos e diretrizes para a 

quantificação e comunicação 

ISO 19011 Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade e/ ou 

Ambiental; esta norma substitui a ISO 14011 (Diretrizes para Auditoria 

Ambiental e Procedimentos para Auditorias). 

Fonte: Adaptado de FELDMAN, 2012. 
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No Brasil encontram-se disponíveis as seguintes normas, ver Tabela 2.2 abaixo: 

 

Tabela 2.2 - Normas da Série ISO 14000 publicadas no Brasil pela ABNT 

Número Descrição Publicação 

ABNT NBR ISO 14001 
Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para o 

uso 
Dez./ 2004 

ABNT NBR ISO 14004 
Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes gerais sobre princípios, 

sistemas e técnicas de apoio 
Out./ 2005 

ABNT NBR ISO 14015 Gestão Ambiental - Avaliação ambiental de locais e organizações Jul./ 2003 

ABNT NBR ISO 14020 Rótulos e atestados ambientais – Princípios gerais Jun./ 2002 

ABNT NBR ISO 14021 
Rótulos e declarações ambientais – Autodeclarações ambientais – 

(rotulagem do tipo II) 
Abr./ 2004 

ABNT NBR ISO 14024 
Rótulos e declarações ambientais – Rotulagem ambiental do tipo I 

– Princípios e procedimentos 
Abr./ 2004 

ABNT NBR ISO 14031 
Gestão Ambiental – Avaliação de desempenho ambiental - 

Diretrizes 
Fev./ 2004 

ABNT NBR ISO 14040 
Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e 

estruturas 
Maio/ 2009 

ABNT NBR ISO 14044 
Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e 

orientações 
Maio/ 2009 

ABNT NBR ISO 14050 Gestão Ambiental - Vocabulário Maio/ 2004 

ABNT NBR ISO 19011 
Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão da qualidade e/ ou 

ambiental 
Nov./ 2002 

ABNT NBR ISO 14062 
Gestão Ambiental - Integração dos aspectos ambientais no projeto 

e desenvolvimento do produto 
Maio/ 2004 

ABNT ISO/ TR 14063 
Gestão Ambiental – Comunicação ambiental – Diretrizes e 

exemplos 
Ago./ 2009 

ABNT NBR ISO 14064-1 

Gases de efeito estufa – Parte 1: especificação e orientação a 

organizações para quantificação e elaboração de relatórios de 

emissões e remoções de gases de efeito estufa 

Nov./ 2007 

ABNT NBR ISO 14064-2 

Gases de efeito estufa – Parte 2: especificação e orientação a 

projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de 

relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das remoções 

de gases de efeito estufa 

Nov./ 2007 

ABNT NBR ISO 14064-3 

Gases de efeito estufa – Parte 3: especificação e orientação para a 

validação e verificação de declarações relativas a gases de efeito 

estufa 

Nov./ 2007 

ABNT ISO/ IEC Guia 64 
Guia para considerações de questões ambientais em normas de 

produtos 
2002 

Fonte: Ribeiro Neto; Tavares; Hoffmann (2012) 
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Atualmente, existem mais de 30 normas da série ISO 14000, mas apenas a ISO 

14001 é certificável. Um certificado ISO 14001, com um escopo do SGA especificado, é 

concedido a uma organização por um organismo credenciado após uma auditoria para 

determinar sua conformidade com a norma (FELDMAN, 2012). Segundo pesquisa publicada 

pela ISO (ISO Survey 2010), até o final de 2010 foram emitidos 250.972 certificados de 

conformidade, abrangendo 155 países, representando um incremento de 12% em relação ao 

número de certificados do ano anterior. O Brasil ocupa a 14ª posição no ranking mundial de 

número de certificados emitidos.  

A instituição responsável por credenciar as empresas responsáveis pela emissão 

dos certificados ISO 14001 é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO. O processo de acreditação é de fundamental importância para regular 

e dar credibilidade às trocas comerciais entre diferentes países. Estão listadas a seguir (ver 

Tabela 2.3) as organizações acreditadas pelo INMETRO para certificação dos sistemas de 

gestão ambiental conforme a NBR ISO 14001, conforme consulta em 15-11-2012 no site do 

Inmetro: (http://www.inmetro.gov.br/organismos).  

 

Tabela 2.3 - Organizações acreditadas pelo INMETRO para certificar os SGA conforme a 

NBR ISO 14001 

ORGANISMO PAÍS UF CIDADE 

 BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda   BRASIL SP São Paulo 

ABS - Quality Evaluations Inc. BRASIL SP São Paulo 

Det Norske Veritas Certificadora Ltda BRASIL SP São Paulo 

FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini BRASIL SP São Paulo 

 DQS do Brasil Ltda  BRASIL SP São Paulo 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas BRASIL RJ 
Rio de 

Janeiro 

Lloyd`s Register do Brasil Ltda BRASIL RJ 
Rio de 

Janeiro 

TECPAR – Instituto de Tecnologia do Paraná BRASIL PR Curitiba 

BRTÜV Avaliações da Qualidade S. A. BRASIL SP Barueri 

 SGS ICS Certificadora Ltda  BRASIL SP São Paulo 

 TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA. BRASIL SP São Paulo 

RINA Services S.p.A. ITALIA - - 

 BSI BRASIL SISTEMA DE GESTÃO LTDA BRASIL SP São Paulo 

GL - Germanischer Lloyd Industrial Service do Brasil 

Ltda 
BRASIL SP São Paulo 

Instituto Falcão Bauer da Qualidade - IFBQ BRASIL SP São Paulo 

http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=140&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=25&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=361&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=93&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=452&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=45&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=945&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=381&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=340&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=4257&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=3363&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=752&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=752&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=9&seq_tipo_relacionamento=1
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Fonte: INMETRO (2012) 

 

2.1.6 NBR ISO 14001:2004 

 

A principal norma de gestão ambiental da atualidade é a norma internacional ISO 

14001.  Ela faz parte do conjunto ISO 14000, sendo a única norma certificável dentro deste 

conjunto (CAMPOS; SELIG, 2002). A norma NBR ISO 14001 tem sido o instrumento mais 

utilizado para desenvolver a gestão ambiental nas indústrias (OLIVEIRA; SERRA, 2010). 

A ISO 14001 tem por objetivo fornecer às organizações os elementos de um SGA 

eficaz, passível de integração com os demais objetivos da organização. Sua concepção foi 

idealizada de forma a aplicar-se a todos os tipos e partes de organizações, independente de 

suas condições geográficas, culturais e sociais (DONAIRE, 2008).  

A norma ISO 14001 sofreu uma revisão que foi publicada em 15 de novembro de 

2004, embora as alterações tenham sido poucas e mais no sentido de clarear os textos dos 

requisitos, pois não foram acrescentados outros novos. Deste modo, a norma foi revisada 

alinhando alguns de seus requisitos com a estrutura da norma NBR ISO 9001:2000 e, em 

outras partes explicitando determinadas práticas que na antiga versão davam motivos a 

dúvidas ocasionando diferenças de interpretação (DIAS, 2011; CERQUEIRA, 2010).  

A finalidade geral da NBR ISO 14001:2004 é equilibrar a proteção ambiental e a 

prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas da população. Para isso esta 

norma apresenta os requisitos para que um SGA capacite uma organização a desenvolver e 

implementar política e objetivos que levem em consideração requisitos legais e informações 

sobre aspectos ambientais significativos (NBR ISO 14001:2004).  

ORGANISMO PAÍS UF CIDADE 

 IQA - Instituto da Qualidade Automotiva BRASIL SP São Paulo 

ICQ Brasil - Instituto de Certificação Qualidade Brasil BRASIL GO Goiânia 

EVS BRASIL CERTIFICADORES DE QUALIDADE 

LTDA. 
BRASIL SP 

São Bernardo 

do Campo 

 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO PORTUGAL DF 
Leça da 

Palmeira 

ABRACE - AVALIAÇÕES BRASIL DA 

CONFORMIDADE E ENSAIOS LTDA. 
BRASIL SP São Paulo 

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICAÇÕES BRASIL SP São Paulo 

SAS Certificadora Ltda BRASIL MG 
Belo 

Horizonte 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA 

GRAFICA - ABTG 
BRASIL SP São Paulo 

http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=351&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=667&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=4175&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=4175&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=5356&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=5692&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=5692&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=5303&seq_tipo_relacionamento=1
http://www.inmetro.gov.br/organismos/detalhe.asp?seq_cliente=5303&seq_tipo_relacionamento=1
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De acordo com Oliveira; Pinheiro (2010) a ISO 14001 deve ser apropriada às 

atividades, aos produtos e processos da empresa; deve refletir os valores e princípios da 

organização; garantir o fornecimento da infraestrutura necessária; ser documentada e 

divulgada para toda a organização; e deve ainda estar disponível para o público externo. 

 Segundo essa norma o sucesso do sistema depende do envolvimento de todos os 

níveis e funções da organização, em especial da Alta Administração. Donaire (2008) observa 

que “o desempenho de uma organização está fortemente associado à qualidade de seus 

recursos humanos”, portanto se uma empresa pretende implantar um SGA deve ter em mente 

que seu pessoal pode transforma-se na maior ameaça ou no maior potencial para que os 

resultados esperados sejam alcançados. 

Deste modo o treinamento, em relação à questão ambiental, é uma das mais 

importantes ferramentas para fomentar nos funcionários o aprendizado e à adaptação aos 

novos conhecimentos, pois possibilita suscitar continuamente o interesse e a atenção dos 

mesmos para a importância do tema na empresa, tornando-se um fator crítico para o sucesso 

da implantação de um SGA. Por esse motivo, um programa bem estruturado de educação e 

treinamento organizacional deve promover convenientes habilidades, e atitudes necessárias ao 

perfeito funcionamento do SGA (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010). 

O modelo de gestão adotado pela norma NBR ISO 14001:2004 foi baseado no 

ciclo PDCA, que recebeu esse nome devido às iniciais retiradas das palavras inglesas (Plan-

Do-Check-Act / Planejar-Implementar-Checar-Agir), descrito brevemente a seguir: 

a) Plan (Planejar) – estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir 

os resultados de acordo com a política ambiental das empresas; 

b) Do (Implementar) – executar os processos; 

c) Check (Checar) – verificar e medir os processos conforme a política ambiental, 

objetivos, metas, requisitos legais e outros, relatando os resultados; 

d) Act (Agir corretivamente) – agir para continuamente melhorar o desempenho 

do SGA.  

Esse ciclo (Figura 2.2) consiste na aplicação das etapas de planejamento, 

implementação, verificação de resultados e análise crítica em busca da melhoria contínua do 

SGA (SENAI
3
, 2010). 

                                                 
3
 SENAI – Centro de Treinamento e Assistência às empresas 
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                  Figura 2.2 - O Sistema de Gestão Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: NBR ISO 14001: 2004 – ABNT 

 

Segundo Barbieri (2011) é recomendado que a organização que ainda não tem um 

SGA faça um diagnóstico inicial para levantar sua situação atual em relação ao meio ambiente 

dentro dos limites estabelecidos pelo escopo, cobrindo pelo menos as seguintes áreas: 

a) Identificação dos aspectos ambientais, considerando as condições normais e 

anormais de operação e incluindo partidas e paradas e situações de emergência 

e de acidentes; 

b) Identificação dos requisitos legais aplicáveis e os subscritos voluntariamente 

pela organização; 

c) Exame das práticas e procedimentos ambientais existentes, inclusive as 

associadas a aquisição e contratação de serviços; e 

d) Avaliação das situações de emergência e acidentes ocorridos anteriormente. 

 

Convém salientar que a norma NBR ISO 14001 não coloca requisitos absolutos ao 

desempenho ambiental da empresa, exceto a obrigação de cumprir a legislação e prescrições 

aplicáveis e do compromisso com a melhoria contínua (FISHER et al, 2009). Ver Quadro 2.1, 

a seguir, que traz os requisitos da Norma NBR 14001:2004: 

MELHORIA CONTÍNUA 

ANÁLISE PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

POLÍTICA 

AMBIENTAL 

PLANEJAMENTO 

IMPLEMENTAÇÃO 

E OPERAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 
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Quadro 2.1 - Requisitos da Norma NBR 14001:2004 

Requisitos do SGA conforme a norma NBR ISO 14001:2004 

 

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 programa(s) 

 

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 do atendimento a requisitos legais e outros 

4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

 

4.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO 

Fonte: NBR ISO 14001:2004 

 

Logo em seguida está uma breve descrição sobre cada um dos requisitos da norma 

citados anteriormente: 

 

1. Política ambiental 

A política ambiental é uma declaração da organização expondo suas intenções e 

princípios gerais em relação a seu desempenho ambiental, que fornece uma estrutura para 

ação e definição de seus objetivos e metas ambientais
4
. 

 

2. Aspectos ambientais 

Aspecto ambiental é definido como elemento das atividades, produtos ou serviços 

de uma organização que pode interagir com o meio ambiente
5
. A organização deve assegurar 

                                                 
4
 ABNT, NBR ISO 14001:2004, definição 3.10. 
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que os aspectos ambientais significativos sejam levados em consideração no estabelecimento, 

implementação e manutenção de seu SGA
6
. 

 

3. Requisitos legais e outros 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros subscritos por ela, relacionados 

aos seus aspectos ambientais, e determinar como esses requisitos se aplicam a estes aspectos
7
. 

 

4. Objetivos, metas e programas 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas 

ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na organização. Os objetivos e 

metas devem ser coerentes com a política ambiental, incluindo o comprometimento com a 

prevenção da poluição, o atendimento aos requisitos legais e subscritos e a melhoria 

contínua
8
. 

 

5. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

Estabelece que a administração deve assegurar a disponibilidade de recursos 

essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGA, como recursos humanos, 

habilidades específicas, infraestrutura organizacional, tecnologia, recursos financeiros, entre 

outros. As funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e 

comunicadas. A alta administração deve indicar representantes específicos que, 

independentemente de outras atribuições, devem ter funções, responsabilidades e autoridades 

definidas para: 

a) Assegurar que o SGA seja estabelecido, implementado e mantido de acordo 

com a norma; e 

b) Relatar à alta administração o desempenho do SGA para análise, incluindo 

recomendações para aprimorá-lo
9
. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
5
 ABNT, NBR ISO 14001:2004, definição 3.6. 

6
 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.3.1.  

7
 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.3.2. 

8
 ABNT, NBR ISO 14004:2005, seção 4.3.1.5. 

9
 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.1. 
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6. Competência, treinamento e conscientização 

Este requisito estabelece que a organização deve assegurar a qualquer pessoa que, 

para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos 

ambientais significativos, seja competente com base em formação apropriada, treinamento e 

experiência, devendo manter os registros associados. A organização deve identificar as 

necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e seu SGA. Ela deve 

ainda estabelecer, implementar e manter procedimentos para que as pessoas que trabalham 

para ela ou atuem em seu nome estejam conscientes: 

a) da importância de estar em conformidade com a política ambiental e com os 

requisitos do SGA; 

b) dos aspectos ambientais significativos e seus respectivos impactos reais ou 

potenciais, associados a seu trabalho e aos benefícios provenientes da 

melhoria de seu desempenho pessoal; 

c) de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os 

requisitos do SGA; 

d) das potenciais consequências da inobservância de procedimentos 

especificados
10

 

 

7. Comunicação 

Esse requisito estabelece que a organização, com relação aos seus aspectos 

ambientais e ao seu SGA, deve implementar e manter procedimentos para: 

a) comunicação interna entre vários níveis e funções da organização; e 

b) recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes oriundas de 

partes interessadas externas. 

A organização deve ainda decidir se realizará comunicação externa sobre seus 

aspectos ambientais significativos e registrar sua decisão. Caso decida comunicar, deverá 

estabelecer e implementar métodos para efetuar essa comunicação
11

. 

 

8. Documentação 

A documentação do SGA deve incluir os seguintes elementos: 

a) política, objetivos e metas ambientais; 

b) descrição do escopo do SGA; 

                                                 
10

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.2. 
11

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.3. 
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c) descrição dos principais elementos do SGA, suas interações e referências aos 

documentos associados; 

d) documentos requeridos pela norma; 

e) documentos determinados pela organização como necessários para assegurar o 

planejamento, operação e controle eficazes dos processos associados aos seus 

aspectos ambientais significativos
12

. 

 

9. Controle de documentos 

A organização deve controlar todos os documentos requeridos pelo SGA. Os 

registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados conforme os requisitos 

estabelecidos em 4.5.4. A organização deve estabelecer, implantar e manter procedimentos 

para: 

a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso; 

b) analisar, atualizar e, se for o caso, reaproveitar documentos; 

c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão sejam identificadas; 

d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam 

disponíveis em seu ponto de uso; 

e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente 

identificáveis; 

f) assegurar que os documentos de origem externa entendidos como necessários 

ao planejamento e operação do SGA sejam identificados e que sua 

distribuição seja controlada; e 

g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar 

identificação adequada, caso sejam retidos para qualquer finalidade
13

. 

 

10. Controle operacional 

Este requisito estabelece que a organização deve identificar e planejar as 

operações associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua 

política, objetivos e metas para assegurar que elas sejam realizadas sob condições específicas 

por meio: 

                                                 
12

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.4. 
13

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.5. 
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a) do estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos 

documentados, para controlar situações onde sua ausência possa acarretar 

desvios em relação à politica ambiental e aos objetivos e metas; 

b) da determinação de critérios operacionais nos procedimentos; e 

c) do estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos 

associados aos aspectos ambientais significativos identificados em produtos e 

serviços utilizados pela organização e da comunicação de procedimentos e 

requisitos pertinentes a fornecedores e prestadores de serviços
14

. 

 

11. Preparação e resposta à emergências 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

identificar potenciais situações de emergência e de acidentes que possam ter impactos sobre o 

meio ambiente. Ela deve responder às situações reais de emergência e aos acidentes, 

prevenindo ou mitigando os impactos adversos produzidos. A organização deve ainda analisar 

periodicamente seus procedimentos de preparação e resposta a emergências, e quando 

necessário revisá-los, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais. 

E sempre que possível esses procedimentos devem ser testados
15

. 

 

12. Monitoramento e medição 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que possam ter 

impacto significativo sobre o meio ambiente. Esses procedimentos devem ser documentados, 

incluindo os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas 

ambientais da organização
16

.  

 

13. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 

Conforme esse requisito, a organização deve estabelecer, implementar e manter 

procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e 

manter os registros dos resultados dessa avaliação como parte de seu comprometimento com a 

conformidade legal. O mesmo deve ser feito quanto ao atendimento dos outros requisitos 

subscritos pela organização, que pode ser realizado de modo combinado com os requisitos 

                                                 
14

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.6. 
15

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.4.7. 
16

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.5.1. 
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legais ou separadamente. Devendo manter registros dos resultados das avaliações 

periódicas
17

. 

 

14. Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

Não conformidade é o não atendimento de um requisito. É qualquer falha ou 

desvio que prejudique o funcionamento do SGA ou afete o desempenho ambiental da 

organização (BARBIERI, 2011). 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratar 

as não conformidades, reais ou potenciais, e para executar ações corretivas e preventivas. 

Esses procedimentos devem definir requisitos para: 

a) identificar e corrigir não conformidades e executar ações para mitigar seus 

impactos ambientais; 

b) investigar as causas das não conformidades e executar ações para evitar a sua 

repetição; 

c) avaliar a necessidade de ações para preveni-las e implementar ações 

apropriadas para evitar a sua ocorrência; 

d) registrar os resultados das ações corretivas e preventivas executadas; e 

e) analisar a eficácia dessas ações
18

. 

 

15. Controle de registros 

Registro é um documento que apresenta os resultados obtidos ou fornece as 

evidências de atividade já realizada
19

. Para atender a esse requisito, a organização deve 

estabelecer e manter registros, conforme necessário, para demonstrar conformidade com os 

requisitos do seu SGA e da norma ISO 14001, bem como os resultados obtidos. Deve também 

estabelecer, implementar e manter procedimentos para a identificação, armazenagem, 

proteção, recuperação, retenção e descarte de registros. Esses registros devem ser legíveis e 

identificáveis, permitindo rastrear a atividade, o produto ou serviço envolvido
20

. 

 

 

 

 

                                                 
17

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.5.2. 
18

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.5.3. 
19

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, definição 3.20. 
20

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.5.4. 
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16. Auditoria interna 

A auditoria interna é a última etapa da fase de verificação ou controle. Segundo 

esse requisito, a organização deve assegurar que as auditorias internas do SGA sejam 

conduzidas em intervalos planejados para: 

a) determinar se o SGA  

1) está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão 

ambiental, incluindo os requisitos da norma ISO 14001, e 

2) foi adequadamente implementado e é mantido; e 

b) fornecer à administração informações sobre os resultados das auditorias
21

. 

 

17. Análise pela administração 

A análise pela administração constitui a última etapa do SGA, segundo os 

requisitos da norma ISO 14001, e é a primeira de um novo ciclo do tipo PDCA com vistas a 

melhorar continuamente o SGA e o desempenho ambiental da empresa (BARBIERI, 2011). 

Este requisito estabelece que a alta administração, em intervalos planejados, deve 

analisar o SGA, para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia. A análise 

deve avaliar as oportunidades de melhoria e as necessidades de alteração do SGA em 

qualquer dos seus elementos constitutivos
22

.  

 

Desse modo, pretende-se que a implementação da norma NBR ISO 14001 resulte 

num sistema de gestão que assegure o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental, 

pois parte-se da premissa de que a organização precisará analisar e avaliar seu SGA, 

constantemente, de modo que assegure sua eficácia, e a identificação de oportunidades de 

melhoria. Portanto, é de suma importância entender que o estabelecimento e a operação de um 

SGA, por si só, não resultarão necessariamente na redução imediata dos níveis de poluição 

procedidos, pois esse é um processo contínuo, ordenado, dinâmico e planejado para a redução 

dos impactos ambientais adversos (CERQUEIRA, 2010). 

  

2.1.6.1 Experiências de aplicação da ISO 14001 

 

Avila; Paiva (2006) analisaram os resultados obtidos por cem empresas brasileiras 

certificadas pela norma ISO 14001 no período de 1999 a 2001. Do ponto de vista do meio 

                                                 
21

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.5.5. 
22

 ABNT, NBR ISO 14001:2004, requisito 4.6. 



48 

 

ambiente, o desafio imposto às empresas, especialmente as brasileiras, é conciliar as 

necessidades de resultados de produção e as necessidades ambientais. São várias as pressões 

ambientais exercidas pelos stakeholders, influenciando nos processos de tomada de decisão.  

As dificuldades operacionais resultantes destas demandas revelam o trade-off
23

, 

que deve ser equilibrado entre os resultados e as necessidades ambientais. Com isso, um SGA 

pode ser visto como uma ferramenta para facilitar o alcance de tal equilíbrio e a certificação 

deste sistema baseada na ISO 14001 pode ser um mecanismo para, dentro de cada atividade 

da cadeia de valor da empresa, estabelecer os métodos de realimentação de todo o sistema 

para obtenção dos resultados (AVILA; PAIVA, 2006). 

Segundo Campos et al (2006), a importância de se aderir a um SGA nos dias 

atuais deve-se à preocupação com a natureza, mas também como uma fonte de vantagem 

competitiva diante do cenário atual de exportações e competição acirrada. Cabe ressaltar que 

as organizações normalmente decidem implementar o SGA por motivos diversos: algumas 

afirmam ou acreditam que um certificado, como o da ISO 14001 facilita a entrada de seus 

produtos em determinados mercados ou empresas; outras consideram as melhorias no 

processo, advindas de um melhor controle ambiental, um bom motivo para a implementação. 

Costa et al. (2007) destacam em seu estudo, sobre a influência da gestão 

ambiental no desempenho competitivo de uma empresa exportadora que possui SGA baseada 

na norma ISO 14001, que a empresa trata a questão ambiental como tema importante em sua 

estrutura organizacional e a inclui no planejamento estratégico, produzindo estudos de 

impactos ambientais, ficando sua ação preventiva nos processos que oferecem dano potencial 

à saúde e risco à segurança de seus funcionários. Através de estudos, conhece e desenvolve 

ações para prevenir os principais impactos causados por seus processos e produtos ou serviços 

e realiza regularmente atividades de controle e monitoramento, procurando reduzir o consumo 

de energia, água, produtos tóxicos e matérias-primas, e implantar processos de destinação 

adequada de resíduos. A empresa investe ainda na atualização do seu padrão tecnológico 

visando à redução e/ou substituição de recursos de entrada e a reutilização de resíduos pela 

própria empresa ou por terceiros. Assim, através da busca pela melhoria contínua da 

qualidade de produtos e processos, a empresa atua dentro dos limites legais para a melhoria 

do meio ambiente e qualidade de vida do ser humano, através da redução de emissão de 

poluentes. 

                                                 
23

 É uma expressão que define uma situação em que há conflito de escolha. 
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Segundo Almeida (2009) um dos principais desafios para as empresas no que diz 

respeito à certificação de seus processos internos, entre estes a certificação ISO 14001, é 

conciliar as iniciativas sociais, ambientais e econômicas com a estratégia de crescimento. As 

certificações ajudam a manter o mercado, pois sua existência é fonte de credibilidade para o 

público e os clientes, além de estabelecerem parâmetros de comparação entre as empresas.  

 

2.1.7 Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Para avaliar a adequação de um Sistema de Gestão, a organização deve realizar 

um programa de auditorias, podendo ser: Auditoria Interna (realizada pela própria 

organização para auto avaliação do seu sistema de gestão) e Auditoria Externa, realizada por 

terceiros por força legal ou para a obtenção da certificação ou recertificação. Nos processos de 

auditorias são avaliadas as não conformidades, que são caracterizadas pelo não atendimento a 

um requisito específico da norma a qual o sistema está submetido. As não conformidades 

estão classificadas geralmente em dois grupos:  

1) Não conformidade maior ou sistêmica, que apresenta um nível de abrangência e 

importância significativa, e;  

2) Não conformidade menor ou pontual, que apresenta um nível de abrangência 

pontual e de pequena importância. Quando detectada uma não conformidade, se faz 

necessária a implementação de uma ação corretiva, que tem por objetivo eliminar a causa 

desta não conformidade, para evitar sua repetição
24

. 

 

A especificação ISO 14000 baseia-se na premissa de que a organização, 

periodicamente, analisa criticamente e avalia seu SGA de forma a identificar oportunidades de 

melhoria. O sistema adotado fornece um processo estruturado para atingir a melhoria 

contínua, além de ser uma ferramenta que permite à organização atingir, e sistematicamente 

controlar, o nível de desempenho ambiental estabelecido por ela (TACHIZAWA, 2011). 

 

A Norma NBR ISO 19011 fornece orientação sobre a gestão de programas de 

auditoria, sobre a realização de auditorias internas ou externas de Sistemas de Gestão da 

Qualidade e/ ou Ambiental, assim como sobre a competência e avaliação de auditores.  

                                                 
24

 Disponível em: 

<http://www3.fsa.br/LocalUser/Luciana/Nova%20pasta/No%C3%A7%C3%B5es%20de%20Gest%C3%A3o%2

0Ambiental/Gest%C3%A3o%20Ambiental.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2013. 

http://www3.fsa.br/LocalUser/Luciana/Nova%20pasta/No%C3%A7%C3%B5es%20de%20Gest%C3%A3o%20Ambiental/Gest%C3%A3o%20Ambiental.pdf
http://www3.fsa.br/LocalUser/Luciana/Nova%20pasta/No%C3%A7%C3%B5es%20de%20Gest%C3%A3o%20Ambiental/Gest%C3%A3o%20Ambiental.pdf
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2.2 Indicadores do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Do ponto de vista de Mitchell (1996) uma consequência da revolução da 

tecnologia da informação é o rápido aumento do volume e disponibilidade de dados sobre os 

ambientes sociais, econômicos e físicos. Infelizmente, a taxa do que é utilizável a partir das 

informações que são produzidas aumenta muito lentamente. Para Mitchell (1996) “há um mar 

do aumento da geração de dados, mas, em comparação, um deserto de informações”. Desta 

forma, uma maneira comum de evitar ser tragado por dados é através do uso de indicadores 

como uma ferramenta para produzir informações. 

Segundo Hammond et al (1995) o termo indicador remonta ao verbo latino 

indicare, que significa divulgar, anunciar, estimar, tornar público. Deste modo, tal como é 

comumente entendido, um indicador é algo que fornece uma pista para uma questão de maior 

significância, ou simplesmente torna perceptível uma tendência ou fenômeno que não é 

imediatamente detectável. Segundo Philippi Jr et al (2005) a função de um indicador é tornar 

perceptível uma tendência que não está imediatamente visível, favorecendo a dinâmica do 

processo de gestão. A utilização de indicadores é uma maneira de monitorar complexos 

sistemas que a sociedade avalia importante e que sejam necessários controlar (MEADOWS, 

1998). 

Segundo Peris-Mora et al (2005) indicadores são instrumentos que avaliam o lado 

positivo ou o estado negativo do ambiente e as consequências das medidas aplicadas. Sendo 

assim, um indicador ambiental é um parâmetro ou o valor resultante a partir de um grupo de 

parâmetros que fornece informações a respeito de um fenômeno com um significado mais 

amplo do que aquele diretamente associado com a configuração do parâmetro. 

Conforme Lima (2004) ocorre uma confusão conceitual quanto ao tipo de 

indicadores, a respeito da distinção entre Indicadores Ambientais, Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Desempenho Ambiental. Do ponto de vista do 

autor, Indicadores Ambientais traduzem dados relativos a determinado componente ou 

conjunto de componentes de um ou vários ecossistemas; já os Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável abrangem informações relativas às várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável: econômicas, sociais, ambientais e institucionais; por fim, os 

Indicadores de Desempenho Ambiental preocupam-se em refletir os efeitos sobre o meio 

ambiente dos processos e técnicas adotados para realizar as atividades de uma organização. 

Como o presente trabalho irá tratar sobre os indicadores de desempenho ambiental para SGAs 
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de empresas de engenharia consultiva, a seguir daremos maiores detalhes sobre estes tipos de 

indicadores. 

 

2.2.1 Indicadores de Desempenho Ambiental 

 

Os indicadores de desempenho ambiental podem ser entendidos como parâmetros 

que fornecem informações em relação aos fatores ambientais a cerca de uma atividade ou 

cenário, possibilitando a realização de análises, conclusões e tomadas de decisão estratégicas 

(MANUAL FIRJAN, 2008). “O uso de indicadores como ferramenta auxilia na definição e 

avaliação de estratégias da empresa, assim como na orientação das atitudes e ações ambientais 

da mesma” (MELO, 2006). 

  Os indicadores de contexto ambiental estão relacionados com as condições 

ambientais em que uma organização está relacionada: eles podem ser aplicados a nível local, 

regional, nacional, e em contextos globais. Eles não avaliam diretamente os impactos 

ambientais das atividades de uma organização, mas dão informações sobre questões 

ambientais que as organizações têm de enfrentar (SCIPIONI et al, 2008). 

Segundo Perotto et al (2008) geralmente é necessário utilizar uma ferramenta, 

como um indicador ambiental, para auxiliar as organizações na gestão dos seus aspectos e 

impactos significativos. O uso dos indicadores auxiliarão as organizações a quantificar e 

relatar seu desempenho ambiental. Para isso é necessário associar um ou mais indicadores 

para cada aspecto ambiental. Particularmente, os indicadores permitem classificar e resumir 

os dados relativos a aspectos ambientais, retornando uma imagem imediata e representante da 

situação da empresa em relação à sua situação ambiental, comparável com o contexto 

territorial da organização e com os objetivos que foram definidos. Eles também devem ser 

sensíveis o suficiente para refletir as mudanças significativas nos impactos ambientais. Estes 

valores são essenciais, porque eles representam o termo de referência para todas as futuras 

avaliações de desempenho ambiental. 

Diferentes indicadores têm sido formulados para qualificar e/ ou quantificar a 

situação das mais diversas áreas de interesse humano. Na construção desses indicadores, 

podem-se ajuizar variáveis com dados da própria dinâmica industrial, que se relacionam à 

quantidade ou valor de produção, quantidade de mão-de-obra, valor agregado, entre outros. A 

análise dessas relações possibilita realizar avaliações de desempenho ambiental e também de 

produtividade e competitividade (CARTILHA FIESP, 2004). 
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Conforme Campos, Melo e Meurer (2007) as empresas que não monitoram um 

conjunto de indicadores de desempenho ambiental consequentemente podem não estar 

gerenciando sua performance. Com isso, para garantir o sucesso nos resultados visando uma 

maior competitividade, é de suma importância que as empresas monitorem continuamente 

indicadores de desempenho ambiental.  

De acordo com Cerqueira (2010) o SGA deve ter procedimentos documentados 

para, de maneira regular, monitorar qualitativa ou quantitativamente seus desempenhos 

ambientais.  Deste modo, em termos proativos, devem ser monitorados, entre outros: 

a) a extensão em que os objetivos estão sendo atingidos, e se os programas e 

planos de ação estão sendo cumpridos; 

b) o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis; 

c) as condições de calibração dos equipamentos de medição utilizados no controle 

dos parâmetros operacionais relativos a impactos ambientais; 

d) a adequação de controles operacionais específicos, tais como coleta, controle, 

reciclagem e disposição de resíduos; 

e) o cumprimento das ações estabelecidas para o controle dos níveis de impactos 

ambientais identificados e avaliados como significativos; 

f) a elaboração de análises prévias de risco para tarefas contingenciais, tais como 

obras de ampliação e reforma, atividades de manutenção e outras que 

envolvam potenciais impactos ao meio ambiente; e 

g) o treinamento, a conscientização e a comunicação dos níveis de impactos 

ambientais associados às atividades da organização e dos procedimentos 

obrigatórios para todas as pessoas que podem estar expostas a eventos 

ambientalmente indesejáveis. 

Em termos reativos, devem ser monitorados a existência de registros, o tempo e a 

forma de resposta do SGA, após a ocorrência de não-conformidade ou de situações de 

emergência. 

Segundo Tachizawa (2011) pode-se dizer que um modelo de gestão ambiental 

depende de medição, informação e análise. As medições precisam ser decorrência das 

estratégias corporativas da organização, abrangendo os principais processos e resultados. 

Assim sendo, as informações necessárias para a avaliação e a melhoria do desempenho 

incluem, entre outras, as relacionadas com o processo produtivo, o desempenho de produtos, o 

mercado, as comparações com a concorrência (benchmarking), os fornecedores, os 

colaboradores e os aspectos econômico-financeiros. 
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2.2.2 Iniciativas que propõem indicadores para avaliação de desempenho ambiental 

 

Instituições e entidades nacionais e estrangeiras têm apresentado diversas 

propostas de indicadores ambientais, deixando confusos dirigentes e responsáveis pela 

avaliação do desempenho ambiental das organizações (GAMBOA; MATTOS, 2005).  

A seguir, uma análise de algumas das principais iniciativas de propostas de 

indicadores para avaliação do desempenho ambiental das organizações. 

 

2.2.2.1 O Modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) 

 

Ocorre que o ambiente é capaz de processar algum nível de estresse, então, dados 

que revelam a existência de pressões por si só não podem assegurar que uma mudança 

significativa no ambiente tenha ocorrido em decorrência da pressão verificada. Além disso, 

uma alteração no estado do ambiente não quer dizer que haja um problema. E, mesmo com a 

existência do problema, sem saber o que causou a mudança é difícil decidir-se por uma ação 

apropriada como resposta (ALMEIDA, 2010). 

Então, a Environmental Protection Agency (EPA) desenvolveu o modelo pressão-

estado-resposta, uma estrutura conceitual que tem como base o método PER, com a intenção 

de interligar dados ambientais existentes às necessidades políticas e gerenciais, integrar 

conjuntos de dados em bases geográficas para apoiar a tomada de decisão no nível do 

ecossistema, identificar duplicidades e lacunas nos esforços de coleta de informação 

existentes, e por fim, estimular o desenvolvimento de indicadores (ALMEIDA, 2010). 

Os indicadores ambientais, como nos sugere o modelo PER, desenvolvido pela 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) geram informações e 

influenciam as ações a serem tomadas.  

O modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) considera que as atividades humanas 

exercem pressões no meio ambiente e afetam sua qualidade e a quantidade de recursos 

naturais (estado); a sociedade responde a estas mudanças através de políticas ambientais, 

econômicas e setoriais e através de mudanças na consciência e no comportamento (resposta 

social) (GAMBOA; MATTOS, 2005). 

O modelo PER surge de um conjunto simples de questões: O que está 

acontecendo com o ambiente ou os recursos naturais? Por que isso está acontecendo? O que 

estamos fazendo em relação a isso? (ALMEIDA, 2010). 
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Deste modo, conforme Philippi Jr et al (2005), para responder a estas perguntas, a 

ideia central do modelo PER, para indicadores, é avaliar um sistema a partir de três aspectos, 

distinguindo-se três grupos de indicadores: 

a) o estado da situação atual, medido com o auxílio de indicadores que captem 

mudanças observáveis no meio ambiente; 

b) as forças e atividades que estão mantendo ou causando o estado atual, medidas 

por meio de indicadores que registrem atividades antrópicas as quais interferem 

no meio ambiente; 

c) as medidas que estão sendo tomadas para melhoria, manutenção ou reversão do 

quadro encontrado, mensuradas com a ajuda de indicadores que representam 

respostas da sociedade para solucionar o problema. 

 

Almeida (2010) destaca o modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) como o mais 

consagrado de organização da informação como suporte à construção de indicadores de 

desenvolvimento sustentável, inclusive sendo largamente utilizado para o desenvolvimento de 

indicadores em nível nacional e global.  

A distinção entre Pressão-Estado-Resposta nem sempre é fácil, devido a 

característica difusa dos limites ou por tipo de uso a ser atribuído ao indicador. Como são 

indicadores com ênfase na sustentabilidade e não com ênfase no desempenho, não podem ser 

utilizados isoladamente para avaliar o desempenho ambiental de uma organização, sendo 

necessário complementar esta lista com outros indicadores, como exemplo, os relacionados a 

treinamento de pessoal, atendimento a emergências, conformidade legal e outros (GAMBOA; 

MATTOS, 2005). 

 

2.2.2.2 A ISO 14031 

 

A NBR ISO 14031 (Gestão Ambiental - Avaliação do Desempenho Ambiental –

diretrizes) define os indicadores de desempenho ambiental como “expressão específica que 

fornece informações sobre o desempenho ambiental de uma organização”, fornecendo 

orientação para o projeto e uso da avaliação do desempenho ambiental para a organização. Ela 

é aplicável a todas as organizações, independente do tipo, tamanho, localização e 

complexidade.  

De acordo com a NBR ISO 14031 os indicadores podem ser divididos em: 
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a) Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA): expressão específica que 

fornece informações sobre o desempenho ambiental de uma organização, sendo 

dividida da seguinte forma: 

1) Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG): que fornecem 

informações sobre os esforços gerenciais para influenciar o 

desempenho ambiental de uma organização; e 

2) Indicadores de Desempenho Operacional (IDO): fornecem 

informações sobre o desempenho ambiental das operações de uma 

organização.  

 

b) Indicador de Condição Ambiental (ICA): expressão específica que fornece 

informações sobre as condições locais, regionais, nacionais ou globais do 

ambiente. 

 

Em relação aos IDAs, de acordo com a Cartilha FIESP (2004) os Indicadores de 

Desempenho Gerencial – IDGs incluem: 

a) Atendimento aos requisitos legais; 

b) Utilização eficiente dos recursos; 

c) Treinamento de equipes; 

d) Investimento em programas ambientais. 

 

Enquanto que os IDOs relacionam-se diretamente com: 

a) Entrada de materiais (matéria-prima; recursos naturais, materiais processados, 

reciclados e/ ou reutilizados); 

b) Fornecimento de insumos para as operações da indústria; 

c) Projeto, instalação, operação (incluindo situações de emergência e operações 

não rotineiras) e manutenção das instalações físicas e dos equipamentos; 

d) Saídas (produtos, subprodutos, materiais reciclados e reutilizados), serviços, 

resíduos e emissões resultantes das operações; 

e) Distribuição das saídas resultantes das operações. 

De acordo com Perotto et al (2008) os ICAs fornecem informações sobre as 

condições do ambiente, com isso, podem ajudar as organizações a compreender melhor o 

impacto real ou potencial dos seus aspectos ambientais, e auxiliar no planejamento e 

implementação do SGA. 
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De acordo com a NBR ISO 14031, a Avaliação de Desempenho Ambiental 

(ADA) é um processo de gestão interna que utiliza indicadores para fornecer informações, 

comparando o desempenho ambiental, passado e presente, de uma organização com seus 

critérios, para isso seguindo um modelo gerencial PDCA. As etapas deste processo contínuo 

são as seguintes (ver Figura 2.3): 

 

Figura 2.3 - Esquema de Avaliação de Desempenho Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR ISO 14031:2004 – ABNT 

 

a) Planejar – planejamento e seleção de indicadores para ADA; 

b) Fazer – utilização de dados e informações que contêm: 

 Coleta de dados relevantes; 

 Análise e conversão de dados em informações, que descrevam o 

desempenho ambiental da organização; 

 Avaliação das informações que descrevam o desempenho ambiental da 

organização; 

PLANEJAR 

Planejamento da avaliação de desempenho ambiental 

 Seleção de indicadores para avaliação 

de desempenho ambiental 
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Utilização de dados e informações 

 

 

Dados 
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Resultados 

Coleta de dados 

Análise e conversão de dados 

Avaliação da informação 

Relato e comunicação 

CHECAR E AGIR 

 

Análise crítica e melhoria da avaliação de desempenho ambiental 
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 Relato e comunicação das informações que descrevam o desempenho 

ambiental da organização. 

c) Checar e Agir – análise crítica e melhoria da ADA. 

 

A Norma NBR ISO 14031 fornece orientação para o projeto e uso da avaliação do 

desempenho ambiental em uma organização, sendo aplicável a todas as organizações, 

independentemente do tipo, tamanho, localização e complexidade. A divulgação e a 

comunicação internas de informações que descrevem o desempenho ambiental da organização 

são importantes para auxiliar os empregados no cumprimento de suas responsabilidades, 

permitindo assim que a organização atinja seus critérios de desempenho ambiental. Convém 

que a ADA de uma organização seja periodicamente analisada criticamente ara serem 

identificadas oportunidades de melhorias (NBR ISO 14031, 2004). 

De acordo com a NBR ISO 14031 é recomendável que uma organização baseie 

seu planejamento de seleção de indicadores para ADA em: 

 aspectos ambientais significativos que ela possa controlar e sobre os quais 

se presume que tenha influência; 

 seus critérios de desempenho ambiental; 

 a visão das partes interessadas; 

 

2.2.2.3 GRI 

 

O Global Reporting Initiative (GRI) surgiu a partir de uma iniciativa da United 

Nations’ Environment Program (UNEP) Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) em 1997 nos Estados Unidos com a missão de desenvolver e disseminar diretrizes 

aplicáveis globalmente para a elaboração de Relatórios sobre o desempenho econômico, 

ambiental e social. As orientações do GRI representam o primeiro sistema global abrangente 

para os Relatórios de Sustentabilidade. A fim de comparar os diferentes sistemas, é necessário 

seguir maneiras padronizadas de comunicação por meio de um conjunto compreendido por 

indicadores (FET, 2003). Em 2002, a GRI mudou sua sede para Amsterdã, onde a Secretaria 

está localizada. GRI tem “Pontos Focais” regionais na Austrália, Brasil, China, Índia e EUA, 

e uma rede mundial de 30.000 pessoas (GRI, 2012). 

Atualmente, o Brasil encontra-se em terceiro lugar no mundo em número de 

empresas que publicam relatórios de sustentabilidade. Em 2010, mais de 160 relatórios 
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brasileiros, baseados na estrutura da GRI, foram registrados na lista de relatórios da GRI 

(GRI, 2012).  

A GRI produz uma estrutura de Relatórios de Sustentabilidade abrangente que é 

amplamente utilizado em todo o mundo para permitir uma maior transparência 

organizacional. O quadro, incluindo as diretrizes de comunicação, estabelece os princípios e 

os indicadores que as organizações podem utilizar para medir e relatar seu desempenho 

econômico, ambiental e social. Por tanto, a GRI está comprometida com a melhoria contínua 

e o aumento da utilização das orientações, que estão disponíveis gratuitamente ao público 

(GRI, 2012). 

A GRI desenvolve e atualiza periodicamente um conjunto formado por estrutura, 

diretrizes e protocolos técnicos para elaborar relatórios de sustentabilidade de acordo com o 

diálogo com múltiplos stakeholders.
25

. Esse conjunto é revisto periodicamente por meio de 

consultas públicas. Assim sendo, a estrutura refere-se ao conteúdo básico do relatório que se 

aplica a organizações de qualquer tipo ou tamanho; já as diretrizes são formadas por duas 

classes de princípios: uma voltada para orientar a definição do conteúdo do relatório e a outra, 

para assegurar a qualidade das informações relatadas. A transparência é um valor e ao mesmo 

tempo um objetivo, sendo a base na qual se assenta todo o relatório, sendo definida como a 

divulgação completa e equilibrada de informações sobre os temas e indicadores necessários 

para refletir impactos e possibilitar a tomada de decisões pelas partes interessadas, assim 

como sobre os processos, procedimentos e hipóteses usados para preparar o relatório 

(BARBIERI, 2011).  

Dentro do relatório publicado anualmente pelo GRI, estão os indicadores de 

performance ambiental. Estes estão divididos em indicadores essenciais e adicionais: os 

primeiros são indicadores relevantes para a maioria das empresas e suas partes interessadas; 

os adicionais, também são importantes, especialmente para a empresa que relata, mas são 

usados em poucas empresas (BARBIERI, 2011). A relação destes indicadores está dividida 

em: materiais; energia; água; biodiversidade; emissões, efluentes e resíduos; fornecedores; 

produtos e serviços; conformidade e transporte. No entanto, não há indicação das unidades a 

serem adotadas (GAMBOA; MATTOS, 2005). 

 

 

                                                 
25

 Termo usado em diversas áreas, referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de 

governança corporativa executadas pela empresa. 
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2.2.2.4 Instituto ETHOS de Responsabilidade Social 

 

Criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos oriundos da iniciativa 

privada, o Instituto Ethos é um polo de organização de conhecimento, troca de experiências e 

desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e 

aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentável
26

.  

O ETHOS é uma organização não-governamental com a missão de ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável. Publica anualmente os 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Corporativa que tem por objetivo servir como 

instrumento de auto-avaliação e aprendizagem das empresas. É também uma referência 

internacional nesses assuntos, desenvolvendo projetos em parceria com diversas entidades em 

todo o mundo (GAMBOA; MATTOS, 2005). 

Os indicadores estão sob a forma de questionário e estão divididos em sete 

grandes temas, entre eles está o Meio Ambiente. A proposta do Instituto Ethos, segundo 

Gamboa; Mattos (2005) traduz melhor o desempenho ambiental da organização do que os 

indicadores ambientais do IBASE que estão associados a valores em reais. Assim sendo, para 

efeito de comparação entre empresas, os indicadores do Ethos são bem ilustrativos do 

desempenho ambiental geral da empresa. 

Portanto, a responsabilidade social empresarial está se tornando um parâmetro 

norteador da gestão estratégica, direcionada para o sucesso dos negócios de modo articulado 

através da promoção do desenvolvimento sustentável, da preservação ambiental e da justiça 

social no país (GRAJEW, 2005). 

 

2.2.2.5 IBASE 

 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) é uma 

organização da sociedade civil fundada em 1981 por, entre outros, o sociólogo Herbert de 

Souza, o Betinho, que tem por objetivo principal informar à sociedade de um modo geral 

sobre os resultados das ações da organização que traduzam sua concepção de 

responsabilidade social ampliada. Esse balanço é constituído de indicadores sociais (internos 

                                                 
26

 Disponível em: < http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/31/o_instituto_ethos/o_instituto_ethos.aspx>. Acesso 

em: 25 mai. 2012. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/31/o_instituto_ethos/o_instituto_ethos.aspx
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e externos), ambientais, do corpo funcional e informações quanto ao exercício da cidadania 

empresarial (BARBIERI, 2011). 

Os indicadores ambientais são investimentos relacionados com a produção/ 

operação da empresa e investimentos em programas e/ ou projetos externos. Os indicadores 

são expressos em mil reais, em percentual sobre o resultado operacional e em percentual sobre 

a receita líquida da empresa. Observa-se que embora a empresa divulgue indicadores 

ambientais para toda a comunidade através deste modelo de Balanço Social, não se pode 

julgar seu desempenho ambiental já que estes números expressam apenas resultados a nível 

geral. Portanto, não é uma ferramenta útil para a gestão interna que visa a melhoria contínua 

do desempenho ambiental da empresa (GAMBOA; MATTOS, 2005). 

De acordo com o site do Ibase, o mesmo possui seis linhas gerais, dimensões e 

estratégias agregadoras, vertentes que devem pautar o trabalho de todos os seus núcleos e 

projetos. São elas: Alternativas ao desenvolvimento e criação de novos paradigmas; Combate 

ao racismo e ao patriarcalismo; Direitos Humanos; Estratégias de comunicação; Estratégias de 

gestão e sustentabilidade política e financeira; e Fórum Social Mundial
27

. 

O IBASE estimula o uso do seu modelo padronizado, conferindo à empresa que o 

utilize, um selo Balanço Social IBASE/ Betinho. Para receber o selo, a organização deve 

preencher por completo o modelo de balanço social do IBASE, não sendo admitido o uso de 

expressões vagas, como informações não disponíveis ou itens que não se aplicam. Além 

disso, o IBASE realiza uma consulta pública para receber opiniões sobre a organização que 

pretende obter o selo (BARBIERI, 2011). 

 

2.3 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST)  

 

Muitas empresas adotam ferramentas que as ajudam a gerenciar seus negócios e, 

para isso, veem a necessidade de atuar pontualmente em fatores como: questões ambientais, 

qualidade do produto, assim como as relacionadas com a qualidade de vida, segurança e saúde 

dos trabalhadores. Essas empresas sabem que um sistema de gestão corretamente implantado, 

além de agregar valor ao seu negócio, se torna uma excelente oportunidade para consolidar a 

melhoria contínua de seus processos e produtos (Jornal do SINTESP
28

, 2012). 

                                                 
27

 Disponível no site: < http://www.ibase.br/pt/quem-somos/>. Acesso em: 28 mai. 2012. 
28

 SINTESP - Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo. Disponível no site:  

<www.sintesp.org.br>. Acesso em: 29 ago. 2012. 

 

 

http://www.ibase.br/pt/quem-somos/
http://www.sintesp.org.br/
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2.3.1 Definições Básicas 

 

Serão definidos a seguir alguns termos básicos na área de SST como: acidentes e 

doenças profissionais; incidente e quase acidente; perigo e risco. Assim também como o tema 

SST será contextualizado dentro do ambiente empresarial. 

 

2.3.1.1 Acidentes e doenças profissionais: caracterização 

 

 Segundo o art. 19 da Lei n. 8.213/ 91 “acidente do trabalho é aquele que ocorre 

no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o 

trabalho”.  Conforme Cerqueira (2010) equiparam-se aos acidentes de trabalho: 

a) O acidente que acontece quando se está prestando serviço por ordem da 

empresa fora do local de trabalho; 

b) O acidente que acontece quando o colaborador está em viagem a serviço da 

empresa; 

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para 

casa; 

d) A doença profissional – que são as doenças provocadas pelo tipo de trabalho; 

e) A doença do trabalho – são as doenças causadas pelas condições do trabalho. 

 

Portanto, de acordo com a referida lei, somente os acidentes que provocam lesão 

no empregado a serviço da empresa é que são considerados para fins de benefícios da 

Previdência Social. Já do ponto de vista prevencionista, todos os acidentes, 

independentemente de causar lesão, devem ser considerados para investigação das causas e 

fins estatísticos (SALIBA, 2010). 

A visão prevencionista foi agregada às normas e guias do Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), sendo inserida na definição de acidente apresentada 

pelas normas BSI-OHSAS -18001 e BS-8800, como sendo: “evento indesejável que resulta 

em morte, problemas de saúde, ferimentos, danos e outros prejuízos”. Diante da visão 

prevencionista, deve-se considerar como causa de acidente qualquer fator que poderá 

provocá-lo. A importância deste conceito reside no fato de que os acidentes não surgem por 

acaso, mas sim são causados e, ainda, são passíveis de prevenção, através do conhecimento e 

eliminação, a tempo, de suas causas (BENITE, 2004). 
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Conforme Guimarães; Costella (2004) acidente “é o incidente que tem como 

consequência a ocorrência de lesão corporal, com perda ou redução da capacidade, 

permanente, temporária ou morte”. A doença profissional ou do trabalho equipara-se ao 

acidente do trabalho para fins legais. De acordo com o art. 19 da Lei n. 8.213/ 91 “a doença 

profissional é aquela produzida ou desencadeada no exercício do trabalho peculiar em 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social”, enquanto doença do trabalho “é aquela adquirida ou 

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 

relacione diretamente”. 

A redução dos acidentes é um dos maiores desafios à inteligência do homem. Têm 

sido aplicado muito trabalho físico e mental e grandes somas de recursos em prevenção a 

acidentes, porém eles continuam ocorrendo e desafiando todos esses esforços. Aparentemente, 

o homem dispõe de recursos mais do que suficientes para evitá-los, pois o progresso científico 

e tecnológico criou métodos e dispositivos altamente sofisticados, em diversos campos de 

atuação humana, inclusive na prevenção de acidentes. Contudo, o objetivo principal não tem 

sido atingido satisfatoriamente e temos assistido perplexos e inermes a perdas de vidas e de 

integridade física (CARDELLA, 2010). 

 

2.3.1.2 Incidente e Quase acidente 

 

Incidente é o “evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença 

(independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido”. Assim 

sendo, uma situação de emergência é um tipo particular de incidente (Norma OHSAS 

18001:2007). De acordo com o guia ILO-OSH da OIT incidente é “uma ocorrência insegura 

que surge do trabalho ou ao longo deste, em que não são gerados danos pessoais”.  

Já um “quase-acidente” é um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou 

fatalidade, podendo ser denominado também como “quase-perda”, “ocorrência anormal” ou 

“ocorrência perigosa” (OHSAS 18001:2007). 

Segundo Guimarães e Costella (2004), incidente e quase-acidente são eventos 

distintos. Deste modo, incidente “é toda ocorrência não desejada que modifica ou põe fim ao 

andamento normal de qualquer tipo de atividade” e quase acidente “é um incidente que 

interrompe o processo normal de uma atividade, provocando perda de tempo ou de material, 

mas sem provocar lesão corporal ou perturbação funcional”. 
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Conforme Benite (2004) o conhecimento dos quase acidentes fornece informações 

para as organizações identificarem deficiências e estabelecerem as medidas cabíveis de 

controle, permitindo assim eliminar ou reduzir a probabilidade de que se tornem acidentes 

reais em uma situação futura. 

Portanto, os quase-acidentes devem ser entendidos como ocorrências inesperadas 

que apenas por pouco deixaram de se tornar um acidente, devendo ser considerados como 

avisos daquilo que poderá ocorrer. Com isso, as placas de uma empresa que indicam o 

número de dias em que não há registro de acidentes, bastante utilizadas em diversos países, 

inclusive no Brasil, e nos mais diferentes tipos de organizações, não podem ser consideradas 

suficientes para retratar o real desempenho de SST, visto que pode estar ocorrendo um 

número crescente de quase-acidentes e que a qualquer momento levará a uma explosão no 

número de acidentes (BENITE, 2004). 

 

2.3.1.3 Perigo e Risco 

 

A Norma OHSAS 18001 define “perigo” como a “fonte, situação ou ato com 

potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação 

destas”. E o termo “risco” é a “combinação da probabilidade de ocorrência de um evento 

perigoso ou exposição (ões) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo 

evento ou exposição (ões). 

Na concepção de Fischer (2005) perigo é “a fonte (agente físico, fator humano, 

situação ou condição, etc.) que tem o potencial para contribuir ou causar um evento 

indesejado (lesão, morte ou dano material) quando não controlado”. E risco é “uma função da 

natureza do perigo e sinaliza a chance de ocorrência de perda de seu controle”. 

Do ponto de vista de Benite (2004) o conceito de perigo é igual a soma dos atos 

inseguros e condições inseguras, ao passo que o termo “risco” deve ser entendido como sendo 

um adjetivo que caracteriza os perigos, ou seja, um perigo pode ter risco alto ou baixo. O 

autor atenta para o fato do uso dos termos “perigo” e “risco”, ressaltando que em diversos 

casos, inclusive em algumas leis e normas, eles costumam ser aplicados inclusive como 

sinônimos, sem qualquer tipo de distinção.  
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2.3.2 Contextualização de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

As primeiras leis de acidente do trabalho surgiram na Alemanha, em 1884, 

estendendo-se logo a vários países da Europa, até chegar ao Brasil por meio do Decreto 

Legislativo n. 3.724, de 15.01.1919. Com a criação da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) pelo Tratado de Versalhes, as normas sobre proteção à saúde e integridade física do 

trabalhador ganharam força, contribuindo bastante na prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho (SALIBA, 2010).  

Deste modo, segurança do trabalho é a ciência que atua na prevenção dos 

acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de risco operacionais. Sob o ponto de vista legal, 

acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalhado a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
29

. E Segurança e Saúde Ocupacional 

é entendida como todas as condições e fatores que afetam, ou podem afetar, a segurança e a 

saúde de funcionários ou de trabalhadores (CERQUEIRA 2010).  

Segundo Veloso Neto (2007) as questões ligadas à salubridade e às condições de 

trabalho assumiram outra amplitude com a Revolução Industrial. A tomada de consciência, 

primeiramente por parte dos trabalhadores, e, posteriormente, por parte dos patrões e do poder 

político, da importância que o trabalho tinha na segurança e saúde do ser humano, marcaram 

indiscutivelmente o início das atividades de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Asseituno 

(2007) destaca que o crescente número de ocorrências indesejáveis e acidentes repercutidos 

na mídia fizeram com que as organizações buscassem nos sistemas de gestão o instrumento 

para alcançar melhores resultados na área de SST. 

No Brasil, os cuidados com a segurança e a saúde do trabalhador, em função dos 

riscos relacionados com suas atividades profissionais, antecederam aos movimentos da gestão 

da qualidade e à necessidade de preservação ambiental. A higiene e a segurança do trabalho 

foram elevadas à hierarquia constitucional em 1946 (art. 154, VIII). Já em 1977, a Lei n. 

6.514, regulamentada pela Portaria n. 3.214/78, deu nova redação ao capítulo V, da CLT, 

avançando nas exigências prevencionistas, com as exigências das Normas Regulamentadoras 

– NRs – do Ministério do Trabalho. Essas normas são de observância obrigatória pelas 

empresas brasileiras, de caráter público ou privado, pelos órgãos públicos da administração 

                                                 
29

 ART 131 DECRETO LEI Nº 2.171 DE 05 DE MARÇO DE 1997 
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direta e indireta, e pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (CERQUEIRA, 2010). 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, também ampliou os dispositivos 

relativos à questão de SST quando no seu Art 7º trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais com a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; com o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e 

perigosas; e ainda, com seguro contra acidentes de trabalho.  

Segundo a Norma OHSAS 18001:2007 - Segurança e Saúde no Trabalho, diz 

respeito às “condições e fatores que afetam, ou poderiam afetar, a segurança e a saúde de 

funcionários ou de outros trabalhadores (incluindo trabalhadores temporários e pessoal 

terceirizado), visitantes ou qualquer outra pessoa no local de trabalho”. Os prejuízos humanos, 

sociais e econômicos devido à falta de segurança em geral e, consequentemente, ao elevado 

índice de acidentes, são bastante elevados para as empresas, trabalhadores e previdência 

social (GORDONO et al, 2012).  

Conforme Cerqueira (2010) ainda existem organizações produtoras de bens e 

serviços que negligenciam esses cuidados e que ainda não tomaram consciência da 

necessidade de prevenir a ocorrência de falhas que venham impactar a saúde e a integridade 

de seus trabalhadores, assim como de seus contratados, fornecedores, prestadores de serviços 

e visitantes.  

Segundo Duarte et al (2011) as diretrizes da OIT estabelecem a necessidade de 

monitoramento e medição do desempenho do SGSST através de medidas qualitativas e 

quantitativas, com a utilização de indicadores de desempenho. Ainda segundo os autores, os 

indicadores são instrumentos para avaliar a segurança em um determinado momento e sua 

evolução ao longo do tempo. As linhas orientadoras OIT-SST de 2001 estabelecem um 

modelo único a nível internacional, compatível com outras orientações e normas sistêmicas de 

gestão. Essa orientação permite a gestão sistemática de SST a nível nacional e organizacional 

(OIT, 2011). A Figura 2.4 mostra o diagrama que resume as etapas de gestão definidas por 

essas linhas orientadoras. 
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Figura 2.4 - As linhas orientadoras da OIT sobre SGSST: um ciclo de melhoria contínua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cartilha OIT, 2011. 

 

De acordo com Chaves et al (2009) a disponibilidade de recursos e de tempo dos 

trabalhadores para a saúde e a segurança no trabalho, a integração das equipes de saúde e 

segurança e o reforço de atividades de educação para trabalhadores e gestores podem 

contribuir para o sucesso das ações de promoção da saúde nas empresas. O envolvimento e 

participação dos funcionários no processo de implantação desse sistema, assim como em 

outros sistemas é de fundamental importância (GORDONO et al, 2012). 

 

2.3.3 Conceituação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

 

De acordo com Benite (2004) os sistemas de gestão podem ser entendidos como 

um conjunto de elementos relacionados que interagem entre si para funcionar como um todo, 

tendo como função dirigir e controlar uma organização com um propósito determinado. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) define que o objetivo do Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho é: “proporcionar um método de avaliar e de melhorar 
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comportamentos relativamente à prevenção de incidentes e de acidentes no local de trabalho, 

através da gestão efetiva de riscos perigosos e de riscos no local de trabalho” (OIT, 2011). 

Segundo Cerqueira (2010) o Reino Unido liderou o processo de elaboração de 

normas para o SGSST com a publicação da BS 8800:1996 (Guia para Sistemas de Gestão da 

Segurança e Saúde Ocupacional). Esta norma destina-se a apresentar diretrizes e orientações 

para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão da SST eficaz que permita proteger os 

empregados e outras partes interessadas, cuja saúde e segurança possam ser afetadas pelas 

atividades da organização. Esta norma define Sistema de Gestão como “um conjunto, em 

qualquer nível de complexidade, de pessoas, recursos, políticas e procedimentos; 

componentes esses que interagem de um modo organizado para assegurar que uma tarefa é 

realizada, ou para alcançar ou manter um resultado específico”. 

Segundo Melo (2002), SGSST é o conjunto de pessoas, recursos, políticas e 

procedimentos para assegurar a realização das tarefas e alcançar ou manter um resultado 

específico, melhorando o desempenho dos negócios e minimizando os riscos para os 

trabalhadores. Os autores Mendes; Silva; Medeiros (2003) afirmam que diversos sistemas de 

gestão foram desenvolvidos enfocando a saúde e a segurança no ambiente de trabalho com o 

propósito de eliminar ou minimizar os riscos de acidentes de trabalho e as condições nocivas 

que afetam o trabalhador, além de favorecer uma melhor imagem à organização frente ao seu 

mercado consumidor.  

O SGSST proporciona uma contínua melhoria, racionalização e confiabilidade de 

projetos, processos e produtos/serviços, proporcionando redução de acidentes e doenças 

ocupacionais, minimização dos custos de processos, motivação e aumento da qualidade de 

vida dos trabalhadores, além de melhoria da imagem da organização e incremento da sua 

competitividade e lucratividade, a partir do desenvolvimento de ferramentas para detecção e 

redução do risco de acidentes do trabalho (OLIVEIRA, O. J.; OLIVEIRA, A. B.; ALMEIDA, 

2010). Conforme Gordono et al (2012) a preocupação das organizações com a qualidade de 

vida de seus colaboradores, e de modo a lidar com as mudanças na legislação do trabalho, 

estão implantando sistemas de gestão de saúde e de segurança ocupacional como parte de sua 

estratégia de gestão. Duarte et al (2011) corrobora com o exposto ao afirmar que o SGSST 

visa à redução dos acidentes através de práticas prevencionistas que identificam, controlam e 

monitoram as condições de trabalho, os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais. 

Podendo-se ressaltar, dentre os benefícios advindos da implantação deste sistema, aqueles 

relacionados aos efeitos trazidos para a organização: desde a garantia da produtividade, até a 

redução da ocorrência dos incidentes e acidentes. 
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A noção de sistemas de gestão é muitas vezes utilizada nos processos de tomada 

de decisão de empresas e, também, inconscientemente, no dia-a-dia. A aplicação de Sistemas 

de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) baseia-se em critérios relevantes de 

SST, em normas e em comportamentos, tendo como objetivo, proporcionar um método de 

avaliar e de melhorar comportamentos relativamente à prevenção de incidentes e de acidentes 

no local de trabalho, através da gestão efetiva de riscos perigosos e de riscos no local de 

trabalho. Devendo ser susceptível de ser adaptado a mudanças na operacionalidade da 

organização e a exigências legislativas (OIT, 2011).  

Um sistema de gestão é formado por diversos subsistemas que devem ser 

permanentemente avaliados, permitindo que o retorno de informações fundamente as decisões 

gerenciais. Além disso, a avaliação permitirá que a empresa analise se as suas práticas de 

gestão estão sendo implementadas corretamente e, através dos resultados, mediante os 

objetivos e metas traçadas, averiguar a necessidade de alterar ou não as mesmas 

(ASSEITUNO, 2007). Assim sendo, os sistemas de gestão vêm se consolidando como uma 

ferramenta útil, em decorrência da crescente competitividade global, a fim de permitir às 

organizações um posicionamento adequado frente a esta nova realidade do cenário mundial 

(MENDES; SILVA; MEDEIROS, 2003). 

 

2.3.4 OHSAS 18001:2007 

 

As organizações podem padronizar seu SGSST por meio de normas e diretrizes, 

sendo que a mais conhecida e utilizada é a Occupational Health and Safety Assessment Series 

- OHSAS 18001, tendo sido formulada em 1999 por um grupo de entidades internacionais 

(Bureau Veritas Certification – BVQI, Det Norske Veritas – DNV, Grupo Lloyd’sRegister – 

LLOYDS, outras) e publicada pela British Standards Institution (BSI) para atender às 

necessidades das empresas com relação ao gerenciamento de suas obrigações de segurança e 

saúde no trabalho. Conforme Vinodkumar; Bhasi (2011) a OHSAS 18000 é uma 

especificação internacional do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, sendo 

composta por duas partes, as normas 18001 e 18002, além de um certo número de outras 

publicações.   

A Norma OHSAS especifica requisitos (ver Quadro 2.2) para um SGSST, 

permitindo que determinada organização desenvolva e implemente uma política e objetivos 

que levem em consideração requisitos legais e informações sobre os riscos de SST. Elas têm 

por objetivo fornecer às organizações elementos de um sistema de gestão da SST eficaz, que 
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possa ser integrado a outros requisitos de gestão, e auxiliá-las a alcançar seus objetivos de 

SST e econômicos. Pretende-se que seja aplicada a todos os tipos e portes de organizações e 

se adeque a diferentes condições geográficas, culturais e sociais (OHSAS 18001:2007). 

 

Quadro 2.2 - Requisitos da Norma OHSAS 18001:2007 

Requisitos do SGSST conforme a norma OHSAS 18001:2007 

 

4.1 REQUISITOS GERAIS 

 

4.2 POLÍTICA de SST 

 

4.3 PLANEJAMENTO 

4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles 

4.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 Objetivos e programa(s) 

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades 

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação, participação e consulta 

4.4.3.1 Comunicação 

4.4.3.2 Participação e consulta 

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 do desempenho 

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 

4.5.3 Investigação de incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria interna 

 

4.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 

 
Fonte: OHSAS 18001:2007 

 

Assim como para o SGA é recomendado que a organização que ainda não tem um 

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho faça um diagnóstico inicial para 

levantar sua situação atual em relação a esta temática, dentro dos limites estabelecidos pelo 

escopo, cobrindo pelo menos as seguintes áreas: 
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a) Identificação dos aspectos de SST, considerando as condições normais e 

anormais de operação e incluindo partidas e paradas e situações de emergência 

e de acidentes; 

b) Identificação dos requisitos legais aplicáveis e os subscritos voluntariamente 

pela organização; 

c) Exame das práticas e procedimentos de SST existentes, inclusive as associadas 

a aquisição e contratação de serviços; e 

d) Avaliação das situações de emergência e acidentes ocorridos anteriormente.  

 

A seguir breve descrição sobre os requisitos da norma OHSAS 18001:2007: 

 

1. Política de SST 

A política de SST é uma declaração da organização expondo suas intenções e 

princípios gerais em relação ao seu desempenho da SST, conforme formalmente expresso pela 

Alta Direção. Ela fornece uma estrutura para ação e para o estabelecimento dos objetivos de 

SST
30

. 

 

2. Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para a 

identificação contínua de perigos, a avaliação de riscos e a determinação dos controles 

necessários. A metodologia da organização para a identificação de perigos e para a avaliação 

de riscos deve: 

a) ser definida em relação ao seu escopo, natureza e momento oportuno para agir, 

para assegurar que ela seja proativa em vez de reativa; 

b) fornecer subsídios para a identificação, priorização e documentação dos riscos, 

bem como para a aplicação dos controles, conforme apropriado
31

. 

 

3. Requisitos legais e outros 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

identificar e ter acesso à legislação e a outros requisitos de SST que lhe são aplicáveis. Deve 

                                                 
30

 OHSAS 18001:2007, definição 3.17. 
31

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.3.1. 
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ainda comunicar as informações pertinentes sobre requisitos legais e outros requisitos às 

pessoas que trabalham sob seu controle e às outras partes interessadas
32

. 

 

4. Objetivos e programas 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos de SST 

documentados, nas funções e níveis pertinentes da organização. Os objetivos devem ser 

coerentes com a política de SST, incluindo o comprometimento com a prevenção de lesões e 

doenças, com o atendimento a requisitos legais aplicáveis e subscritos, e com a melhoria 

contínua
33

. 

 

5. Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades  

Estabelece que a administração deve assegurar a disponibilidade de recursos 

essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGSST, como recursos 

humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos 

financeiros. As funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades devem ser 

documentadas e comunicadas. A organização deve indicar representantes da Alta Direção 

com responsabilidade específica pela SST, independente de outras responsabilidades, e com 

funções e autoridades definidas para: 

a) assegurar que o SGSST seja estabelecido, implementado e mantido em 

conformidade com a OHSAS 18001; 

b) relatar à alta administração o desempenho do SGSST para análise crítica, de 

modo que os dados sejam utilizados como base para a melhoria do sistema de 

gestão da SST
34

. 

 

6. Competência, treinamento e conscientização 

Este requisito estabelece que a organização deve assegurar a qualquer pessoa que, 

para ela ou em seu nome, realize tarefas que possam causar impacto na SST seja competente 

com base em formação apropriada, treinamento e experiência, devendo manter os registros 

associados. A organização deve identificar as necessidades de treinamento associadas aos 

seus riscos de SST e a seu SGSST. Ela deve ainda estabelecer, implementar e manter 

                                                 
32

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.3.2. 
33

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.3.3.  
34

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.1. 
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procedimentos para que as pessoas que trabalham para ela ou atuem em seu nome estejam 

conscientes: 

a) das consequências para a SST, reais ou potenciais, de suas atividades de 

trabalho, de seu comportamento, e dos benefícios para a SST resultantes da 

melhoria do seu desempenho pessoal; 

b) de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com a política e 

os procedimentos de SST, e com os requisitos do SGSST, incluindo os 

requisitos de preparação e resposta a emergências; 

c) das potenciais consequências da inobservância de procedimentos 

especificados
35

 

 

7. Comunicação 

Esse requisito estabelece que a organização, com relação aos seus perigos de SST 

e ao sistema de gestão da SST, deve implementar e manter procedimentos para: 

a) comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização; 

b) comunicação com terceirizados e outros visitantes no local de trabalho; 

c) recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes oriundas de 

partes interessadas externas. 

 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para: 

a) a participação dos trabalhadores; 

b) a consulta aos terceirizados quando existirem mudanças que afetem sua SST
36

. 

 

8. Documentação 

A documentação do sistema de gestão da SST deve incluir os seguintes 

elementos: 

a) a política e os objetivos de SST; 

b) descrição do escopo do sistema de gestão da SST; 

c) descrição dos principais elementos do SGSST, suas interações e referências aos 

documentos associados; 

d) documentos, incluindo registros requeridos pela norma OHSAS 18001; 
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 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.2. 
36

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.3. 
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e) documentos determinados pela organização como necessários para assegurar o 

planejamento, operação e controle eficazes dos processos associados à gestão 

de seus riscos de SST
37

. 

 

9. Controle de documentos 

A organização deve controlar todos os documentos requeridos pelo SGSST. Os 

registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados conforme os requisitos 

estabelecidos em 4.5.4. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos 

para: 

a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso; 

b) analisar criticamente, atualizar, se for o caso, e reaprovar documentos; 

c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão sejam identificadas; 

d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam 

disponíveis em seu ponto de uso; 

e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis  e prontamente 

identificáveis; 

f) assegurar que os documentos de origem externa entendidos como necessários 

ao planejamento e operação do SGSST sejam identificados, e que sua 

distribuição seja controlada; e 

g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar 

identificação adequada, caso sejam retidos para qualquer finalidade
38

. 

 

10. Controle operacional 

Este requisito estabelece que a organização deve identificar e planejar as 

operações e atividades associadas aos perigos identificados,  onde a implementação de 

controles for necessária para gerenciar os riscos de SST. Isso deve incluir a gestão de 

mudanças, ou seja, para a gestão de mudanças, a organização deve identificar os perigos de 

SST e os riscos de SST associados às mudanças na organização, no sistema de gestão da SST, 

ou em suas atividades, antes da introdução de tais mudanças. 

Para tais atividades, a organização deve implementar e manter: 
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 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.4. 
38

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.5. 
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a) controles operacionais, conforme aplicável à organização e a suas atividades. A 

organização deve integrar tais controles operacionais ao seu SGSST como um 

todo; 

b) controles referentes a produtos, serviços e equipamentos adquiridos; 

c) controles referentes a terceirizados e outros visitantes no local de trabalho; 

d) procedimentos documentados, para cobrir situações em que sua ausência possa 

acarretar desvios em relação à política e aos objetivos de SST; 

e) critérios operacionais estipulados, onde sua ausência possa acarretar desvios 

em relação à política e aos objetivos de SST
39

. 

 

11. Preparação e resposta a emergências 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

identificar potenciais situações de emergência e responder a tais situações. Ela deve responder 

às situações reais de emergência, prevenindo ou mitigando as consequências para a SST 

adversas associadas. A organização deve ainda analisar periodicamente seus procedimentos 

de preparação e resposta a emergências, e quando necessário revisá-los, em particular, após o 

teste periódico e após a ocorrência de situações emergenciais. A organização deve também 

testar periodicamente seus procedimentos, sempre que possível, envolvendo as partes 

interessadas pertinentes
40

. 

 

12. Monitoramento e medição do desempenho 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

monitorar e medir regularmente o desempenho da SST. Esses procedimentos devem fornecer: 

a) tanto medidas qualitativas como quantitativas apropriadas às necessidades da 

organização; 

b) monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST da organização; 

c) monitoramento da eficácia dos controles (tanto para a saúde quanto para a 

segurança); 

d) medidas proativas de desempenho que monitorem a conformidade com os 

programas de gestão da SST, e com os controles e critérios operacionais; 
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 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.6. 
40

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.7 
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e) medidas reativas de desempenho que monitorem doenças ocupacionais, 

incidentes (incluindo acidentes, quase-acidentes, etc.) e outras evidências 

históricas de deficiências no desempenho da SST; 

f) registro de dados e resultados do monitoramento e medição, suficientes para 

facilitar a subsequente análise de ações corretivas e ações preventivas
41

.  

 

13. Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 

Conforme esse requisito, a organização deve estabelecer, implementar e manter 

procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e 

manter os registros dos resultados dessas avaliações periódicas. O mesmo deve ser feito 

quanto ao atendimento dos outros requisitos subscritos pela organização, que pode ser 

realizado de modo combinado com os requisitos legais ou separadamente. Devendo manter 

registros dos resultados das avaliações periódicas
42

. 

 

14. Investigação de incidente, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 

registrar, investigar e analisar incidentes a fim de: 

a) determinar deficiências de SST subjacentes e outros fatores que possam estar 

causando ou contribuindo para a ocorrência de incidentes; 

b) identificar a necessidade de ações corretivas; 

c) identificar oportunidades para ações preventivas; 

d) identificar oportunidades para a melhoria contínua; 

e) comunicar os resultados de tais investigações. 

 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratar 

as não conformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e ações preventivas. 

Os procedimentos devem definir requisitos para: 

 

a) identificar e corrigir não conformidades e executar ações para mitigar suas 

consequências para a SST; 

b) investigar as causas das não conformidades e executar ações para evitar a sua 

repetição; 
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 OHSAS 18001:2007, requisito 4.5.1. 
42

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.5.2. 
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c) avaliar a necessidade de ações para preveni-las e implementar ações 

apropriadas para evitar a sua ocorrência; 

d) registrar os resultados das ações corretivas e preventivas executadas; e 

e) analisar a eficácia dessas ações
43

. 

 

15. Controle de registros 

A organização deve estabelecer e manter registros, conforme necessário, para 

demonstrar conformidade com os requisitos do seu SGSST e da norma OHSAS 18001, bem 

como os resultados obtidos. Deve também estabelecer, implementar e manter procedimentos 

para a identificação, armazenagem, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros. 

Esses registros devem ser e permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis
44

. 

 

16. Auditoria interna 

Conforme esse requisito, a organização deve assegurar que as auditorias internas 

do SGSST sejam conduzidas em intervalos planejados para: 

a) determinar se o SGSST  

1) está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão da SST, 

incluindo os requisitos da norma OHSAS 18001; 

2) foi adequadamente implementado e é  mantido; e 

3) é eficaz no atendimento à política e aos objetivos da organização. 

b) fornecer à administração informações sobre os resultados das auditorias
45

. 

 

17. Análise crítica pela Direção 

Este requisito estabelece que a alta administração, em intervalos planejados, deve 

analisar criticamente o sistema de gestão da SST, para assegurar sua continuada adequação, 

pertinência e eficácia. A análise deve avaliar as oportunidades de melhoria e as necessidades 

de alterações no SGSST, inclusive da política e dos objetivos de SST
46

.  

 

O modelo de gestão adotado pela norma OHSAS 18001 é similar ao recomendado 

pela BS 8800 e totalmente compatível com aquele utilizado pela norma NBR ISO 14001, 

relativa ao Sistema de Gestão Ambiental. As organizações devem estabelecer e assegurar que 
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 OHSAS 18001:2007, requisito 4.5.3. 
44

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.5.4. 
45

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.5.5. 
46

 OHSAS 18001:2007, requisito 4.6. 
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o seu SGSST que está implantado seja seguido, atendendo aos principais elementos do 

modelo de gestão conforme a Norma OHSAS 18001(ver Figura 2.5).  

Para Franz; Amaral; Arezes (2008) no que se refere ao estabelecimento dos 

critérios, a OHSAS 18001 sugere que devem ser observados durante a implantação de 

sistemas de gestão de SST: a) o planejamento; b) a implantação e operação; e c) a verificação 

e ações corretivas. Sugerindo assim, que tais estratos são importantes na gestão da SST, 

seguindo uma sequência similar ao ciclo PDCA. 

 

Figura 2.5 - Modelo do Sistema de Gestão de SST conforme a OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cerqueira (2010). 

 

De acordo com Gordono et al (2012) a OHSAS 18001 foi criada com “o objetivo 

de colaborar com a qualidade nas empresas e proporcionar mecanismos de melhoria contínua 

dos processos organizacionais e ambiente laboral”. Assim, as áreas chaves enfocadas pela 

OHSAS 18001 são: 

a) Planejamento da identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos; 

b) Estrutura e responsabilidade; 

c) Treinamento, conscientização e competência; 

d) Consulta e comunicação; 

e) Controle operacional; 

f) Prontidão e resposta a emergências; 

g) Medição de desempenho, monitoramento e melhoria. 
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Em função da complexidade de um SGSST, das possibilidades de variação das 

entradas e saídas de cada processo ao longo do tempo e para o atendimento dos princípios de 

melhoria contínua, o planejamento das atividades de SST exige que sejam considerados 

diversos parâmetros organizacionais de modo a atender os objetivos e metas propostos, como 

a definição dos responsáveis em executar as ações planejadas, os recursos e prazos previstos 

para a realização de cada meta traçada e a definição da metodologia a fim de se atingir cada 

meta. No entanto, apenas um bom planejamento não garante a eficácia do sistema, assim 

sendo os resultados dependerão da correta implementação dos instrumentos e das ações 

planejadas (ASSEITUNO, 2007). 

 

2.3.4.1 Experiências de aplicação da OHSAS 18001  

 

As organizações têm alcançado diversos benefícios com a implantação dos 

SGSST, porém, neste processo surgem dificuldades que podem reduzir seus potenciais 

resultados. A sua eficiência poderia ser maior se fossem previamente observados alguns 

fatores, tais como: falta de experiência dos empresários no assunto, indicadores de 

desempenho focados apenas nos aspectos financeiros, falta de obstinação de propósitos, 

dificuldades em estabelecer metas e planos estratégicos em longo prazo, falta de 

comprometimento dos funcionários, documentação efetivamente burocrática, alta rotatividade 

de funcionários e pouca utilização de registros (ANHALON; ZOQUI; PINTO, 2005). 

Oliveira; Oliveira; Almeida (2010) afirmam que o desenvolvimento de Sistemas 

de Gestão de SST ganha um significado cada vez mais importante no desempenho das 

empresas, pois, por meio deles, é possível obter a promoção da saúde e satisfação dos 

trabalhadores e a redução dos riscos de acidentes. No entanto, para que um SGSST obtenha 

bons resultados, as empresas precisam estar atentas às dificuldades comumente encontradas 

durante o seu processo de implantação, procurando resolvê-las de forma antecipada e 

estruturada. 

De acordo com Chaves et al. (2009) alguns fatores podem contribuir para o 

sucesso das ações de promoção de saúde nas empresas, tais como: a disponibilidade de 

recursos e de tempo dos trabalhadores para a SST, a integração e o reforço de atividades de 

educação para trabalhadores e gestores, e a melhor integração das equipes de saúde e 

segurança. 

Do ponto de vista de Benite (2004) qualquer esforço no sentido da redução de 

acidentes de trabalho não pode ser conseguido por uma simples pessoa ou grupo seleto, mas 



79 

 

sim pelo esforço conjunto de toda a organização. Deste modo, o desempenho em SST é 

extremamente dependente de uma mudança efetiva na cultura organizacional, pois somente a 

implementação do SGSST não faz com que a organização abandone conceitos equivocados, 

como o de que os acidentes são exclusivamente consequências de atos inseguros, se estes 

forem seus valores.  

A demanda por uma mudança cultural e a quebra de uma série de paradigmas 

tornam o tema SGSST complexo. No entanto, o tema interessa, ou deveria interessar às 

empresas, ao governo, aos trabalhadores e à sociedade, quer pelos elevadíssimos custos que 

os acidentes de trabalho geram, quer pelos aspectos sociais e humanos que envolvem. 

(BENITE, 2004). 

Gordono et al. (2012) através do estudo de caso numa empresa construtora da 

cidade de Bauru-SP puderam identificar o quanto é importante para uma empresa implantar a 

OHSAS como ferramenta eficaz para ajudar em seu SGSST, além de identificar também que 

a maioria dos acidentes e doenças ocasionadas na empresa aconteciam pela falta de uma 

norma que direcionasse os responsáveis quanto a prevenção. Ficou evidenciado ainda que a 

prevenção é uma ferramenta fundamental para a redução do número de acidentes de trabalho, 

na melhoria do ambiente de trabalho e, principalmente, para a qualidade de vida dos 

colaboradores. Nesse sentido, a implantação da Norma OHSAS 18001, apresenta-se como 

uma aliada no combate a acidentes e doenças laborais. Diante disso, Gordono et al (2012) 

constataram que a implantação da norma OHSAS 18001 se tornou difícil na empresa em 

estudo principalmente pela exigência de mudança de postura da organização, pela resistência 

quanto a sua implantação e dificuldade para mudar a cultura da empresa, dos colaboradores e 

gestores. No entanto, constatou-se que uma vez implantada, a norma só trouxe melhoria e 

sucesso para a empresa, trazendo satisfação aos colaboradores, além de beneficiá-los. 

Quelhas; Lima (2006) afirmam que a melhoria da segurança, da saúde e do meio 

ambiente de trabalho, além de aumentar a produtividade, diminui o custo do produto final, 

pois diminui as interrupções no processo, o absenteísmo e os acidentes e/ou doenças 

ocupacionais, por isso se torna tão importante a adoção dos sistemas de gestão para as 

organizações, além de outros benefícios advindos com as certificações. 

 

2.3.5 ABNT NBR 18801:2010 

 

A Norma ABNT NBR 18801:2010 (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho-Requisitos) surge com um novo olhar, para proteger a integridade dos trabalhadores 
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brasileiros, por meio da garantia de um trabalho descente, seguro e produtivo, conforme 

preconiza a OIT, bem como eliminar o desperdício causado nas suas atividades industriais, 

garantindo um desenvolvimento sustentável para o país
47

.  

Esta Norma baseia-se no modelo de sistema de gestão do tipo PDCA, dentro de 

um processo de melhoria contínua. Segundo a NBR 18801: 

 

Este sistema permite que uma organização desenvolva sua política de SST, 

estabeleça objetivos e processos para atingir os compromissos da política, 

desenvolva as ações necessárias para melhorar de forma contínua o respectivo 

desempenho e demonstre a conformidade do sistema com os requisitos da Norma. 

 

Ela também tem como finalidade “fornecer suporte e promover boas práticas de 

SST, em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas” (NBR 18801:2010). O cuidado 

que se teve na construção dessa NBR foi de ser compatível com as normas regulamentadoras 

e outros dispositivos legais, como também ela tem uma interface grande com outras normas 

de gestão, como a ISO 9000, a ISO 14000,  OHSAS 18000, pois é fácil a sua aplicabilidade 

dentro de qualquer atividade econômica.  

Essa norma inova também no aspecto técnico ao resolver questões conceituais 

como, por exemplo, risco e perigo, acidente e incidente. Ela traz como definição de risco: 

“probabilidade de ocorrer um evento não desejado, que pode se transformar em dano à saúde, 

integridade das pessoas, materiais e ambiente do trabalho”. E esclarece que “para efeitos 

dessa Norma, considerando a legislação brasileira que tipifica a “exposição ao perigo” como 

crime, o gerenciamento se aplica ao risco e não ao perigo” (NBR 18801:2010). 

Acidente é conceituado pela nova norma como: “evento ou sequência de eventos 

de ocorrências anormais, ou qualquer interferência no processo normal de trabalho, que 

resultem em consequências que possam causar lesões ao trabalhador”. E incidente é “qualquer 

ocorrência não programada que por circunstância possa resultar em lesões, danos materiais ou 

econômicos à organização ou anormalidade no processo operacional e/ou administrativo” 

(NBR 18801:2010). 

Outro grande aspecto que foi desenvolvido pela NBR 18801 foi o controle social, 

pois uma empresa que deseja ser competitiva no mercado globalizado tem que considerar o 

envolvimento dos acionistas, do conselho administrativo, dos fornecedores e do próprio 

governo. E nesse controle social também estão envolvidos os consumidores que terão também 

a oportunidade de participar desse processo (Jornal do SINTESP, 2012). 

                                                 
47

 Moção Nº 141, de 2011, São Paulo, 121 (236). Disponível em: 

<http://www.protecao.com.br/site/content/noticias/noticia_detalhe.php?id=J9jaAcjy> Acesso em: 29 ago. 2012. 
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A referida norma NBR 18801:2010 que passou por duas audiências públicas, 

sendo aprovada em Plenária por unanimidade para entrar em vigor um ano após sua 

publicação. A norma foi publicada em 01/12/2010, com validade a partir de 01/12/2011. 

Entretanto, em 22 de novembro de 2011, nove dias antes da entrada em vigor da nova norma, 

um Comunicado do conselho Técnico, órgão da própria ABNT, prorrogou de forma unilateral 

e breve, sem prestar maiores esclarecimentos, por mais três anos, o prazo de entrada em vigor 

da norma, ou seja, passará a vigorar a partir de 01/12/2014
48

. 

Em paralelo a isso, o Ministério do Trabalho e Emprego tem atuado para formatar 

uma Norma Regulamentadora de Gestão, motivo que, provavelmente, levou o adiamento da 

NBR 18801 pela ABNT. A ação causou grande descontentamento no setor prevencionista, em 

especial, aos membros da comissão especial da ABNT, justamente por já existir todo um 

trabalho árduo que resultou na NBR 18801 e que atende prontamente as necessidades das 

empresas em termos de aplicar a gestão no setor de SST, não havendo a necessidade da 

construção de outra norma com este caráter. A norma não foi revogada, pode ser aplicada, 

mas não estando em vigor ela não pode ser certificada pelo Inmetro, sendo este o único 

problema. Porém, mesmo com estes problemas, continuam os trabalhos por meio da 

construção do projeto da NBR 18802, que diz respeito à implementação da NBR 18801.  

(Jornal do SINTESP, 2012). 

Em resumo, a norma NBR 18801 quer formatar uma cultura de SST dentro de 

qualquer empresa, principalmente as micro e pequenas empresas, pois a norma se traduz em 

um norteamento de como atender as exigências das grandes empresas. Desta forma, essa 

norma vai colaborar, especialmente, com a política governamental de segurança e saúde do 

trabalho (Jornal do SINTESP, 2012).  

 

2.3.6 Auditoria do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

De um modo mais amplo, auditoria é a observação de um processo por uma 

pessoa ou equipe competente, que não esteja ligada ao processo em questão. Deste modo, 

deverá proceder-se a auditorias periódicas nas empresas para determinar se o sistema de 

gestão de SST e os seus elementos estão bem implementados, se são adequados e eficazes na 

proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores e na prevenção de acidentes de trabalho, e 
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 Moção de repúdio da comissão que elaborou a norma NBR 18801:2011, publicada no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo de 17 de Dezembro de 2011. 
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ainda, fornecem, igualmente, os meios para avaliar a eficácia do sistema ao longo do tempo 

(OIT, 2011). 

Dentre os objetivos e as justificativas para a realização de auditorias relativas a 

aspectos de Segurança e Saúde do Trabalho, podemos listar: 

a) Determinar a conformidade ou não com a especificação; 

b) Determinar a eficácia do SGSST implementado no atendimento dos objetivos 

especificados; 

c) Prover ao auditado oportunidade de melhoria; 

d) Atender aos requisitos regulamentares; 

e) Avaliar uma organização visando estabelecer uma relação contratual, inclusive 

no caso de fusões e aquisições; 

f) Verificar a continuidade do SGSST aos requisitos especificados e a sua 

evolução na organização ou nas contratadas; 

g) Avaliar o SGSST em face de uma norma de sistema de SGSST. 

As auditorias são atividades planejadas cuja periodicidade de realização depende 

da abrangência de seu escopo (de produto, de processo ou de sistema), da importância do 

elemento auditado para a empresa, de exigências contratuais e dos recursos humanos e 

financeiros disponíveis. Cabe ao auditor, individualmente ou em equipe (auditor-líder e 

auditores-auxiliares), conduzir as atividades necessárias para essa verificação e buscar prover 

à empresa os resultados desejados nesse processo. Por essa razão deve(m) atuar com plena 

isenção e autonomia. 

Na condução das auditorias, cumprem papel fundamental as listas de verificação 

(check lists), que devem ser de caráter orientativo (não restritivas) e servem aos propósitos de: 

a) Uniformizar a atuação dos auditores; 

b) Evitar a omissão de pontos importantes; 

c) Reduzir o tempo a ser empregado na auditoria; 

d) Servir de registro dos pontos considerados satisfatórios e deficientes; 

e) Indicar métodos e/ ou técnicas a serem seguidas para verificar a conformidade 

de uma atividade, item ou produto. 

 

O sucesso da auditoria depende, em grande parte, de sua etapa preparatória. Para 

tanto, um vasto conjunto de informações, documentos e outros materiais que serão utilizados 

devem ser disponibilizados, consultados ou elaborados previamente à sua execução. Como 

fontes de informação de interesse para a condução da auditoria de SGSST, se pode citar: 
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a) Manual de SGSST; 

b) Procedimentos operacionais; 

c) Instruções escritas; 

d) Permissões para trabalhos de risco executadas; 

e) Normas técnicas e especificações de produtos e de processos; 

f) Planos e relatórios de produção; 

g) Mapas de risco, PPRA
49

, PCMSO
50

 etc.; 

h) Plantas e desenhos das instalações; 

i) Relatórios de auditorias anteriores. 

 

Quanto à execução da auditoria, destacam-se aqui três momentos distintos: 

a) Uma reunião inicial, na qual devem tomar parte todos os potencialmente 

envolvidos, para ampla ciência dos objetivos, buscando propiciar a todos igual 

entendimento a respeito das questões envolvidas; 

b) O desenvolvimento da auditoria em si, no qual são confrontados os aspectos 

teóricos e práticos da gestão do SGSST na empresa, diferenciando-se intenções 

e ações, além de fatos e evidências; 

c) Uma reunião final, agora com um pequeno grupo de profissionais, cuja 

finalidade será o refinamento das questões levantadas, com o objetivo de 

formular as conclusões e as recomendações finais. 

 

Como etapa final dos compromissos decorrentes da auditoria, cabe à empresa a 

verificação da consecução das melhorias, observada a execução do cronograma e o 

acompanhamento dos recursos necessários para tanto. Com a adoção de sistemas de segurança 

e saúdedo trabalho, que visem à certificação, as organizações demonstram o grau de seriedade 

com que tratam os assuntos laborais, seja para os próprios trabalhadores, para fornecedores ou 

consumidores, como para o Poder Público e para a sociedade em geral; as empresas também 

demonstram os compromissos relacionados à qualidade de vida no trabalho e à preservação da 

integridade da pessoa humana como interesse maior da empresa, em consonância com o 

desejo de produtividade (BARBOSA FILHO, 2010). 
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 PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. 
50

 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
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2.4 Indicadores do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

Do ponto de vista de Asseituno (2007) a busca por melhorias nos sistemas de 

gestão foi acelerada pela globalização, que alterou a relação das empresas com as partes 

interessadas (funcionários, prestadores de serviços/ mão-de-obra) e suas condições de 

trabalho. Já que em diversas empresas, o modelo de gestão utilizado limitava-se apenas ao 

atendimento da legislação, de modo a evitar que a mesma ficasse sujeita a sanções pecuniárias 

ou ao risco de ter suas atividades paralisadas pelos órgãos de fiscalização. 

Com a utilização sistemática de indicadores de segurança do trabalho, gestores e 

trabalhadores adquirem uma postura proativa, de modo que as ações de segurança passam a 

ser focadas no controle dos riscos ao invés da análise dos acidentes (HUDSON, 2009). 

Conforme Duarte; Lordslemm Jr (2009) os indicadores precisam ter credibilidade, 

para isso devem ser bem definidos e divulgados, e analisados metodicamente para poderem 

ser aceitos e tornarem-se importantes subsídios para a tomada de decisão.  

 

2.4.1 Indicadores de Desempenho do SGSST 

 

Segundo Navarro (2005) para que se possa estabelecer, definir e implantar um 

sistema de indicadores, alguns requisitos precisam ser considerados, dentre eles: seletividade, 

estabilidade, simplicidade, baixo custo, acessibilidade, rastreabilidade e abordagem 

experimental. 

De acordo com Asseituno (2007) os indicadores de segurança servem ao item 

verificação e ação corretiva dos elementos de gestão, à medida que permitem o cumprimento 

da etapa “check” do PDCA, indicando se as diferentes etapas do planejamento estão sendo 

implementadas e operacionalizadas de acordo com o planejado. Ainda segundo o autor os 

indicadores de desempenho compreendem os dados que permitem analisar qualitativa ou 

quantitativamente os parâmetros de um sistema (entradas, saídas, processos) ou seus 

resultados, de modo a permitir o acompanhamento das variações que poderão contribuir nos 

seus resultados e no seu desempenho ao longo do tempo. 

Para isso, é preciso definir, em trabalho conjunto com todas as áreas da 

organização, indicadores de desempenho para SST de forma que se possa monitorar o 

desempenho do SGSST e identificar oportunidades de melhorias. Deste modo, a decisão de 

quantos e quais indicadores são necessários vai depender das características de cada empresa, 
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considerando seu porte, tipo de atividade, graus de risco a que está submetida, etc. 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2010).  

Conforme Veloso Neto (2007) o ciclo PDCA, melhoria contínua, está 

acertadamente na base do processo de avaliação e monitorização dos referenciais normativos 

de gestão da atualidade, todavia, este só é eficaz quando a sua implementação se traduz na 

melhoria de um conjunto de indicadores de desempenho. Contudo, enquanto que na maioria 

dos sistemas os indicadores utilizados para a avaliação da gestão são positivos, isto é, dizem 

respeito a ganhos e não a perdas (lucro, número de clientes, quota de mercado), na área de 

SST, os indicadores tradicionalmente utilizados são negativos, isto é, representam dados que a 

organização pretende minimizar (dias perdidos, frequência de acidentes, taxa de gravidade, 

custos, índices de sinistralidade). De acordo com Hopkins (1994) a ausência de resultados 

considerados negativos pode constituir um falso indicador de desempenho da gestão de SST, 

visto que baixos índices na frequência e gravidade dos acidentes e doenças, mesmo por longos 

períodos, não são uma garantia de que os riscos estão sendo adequadamente gerenciados e de 

que não possam vir a se materializarem em acidentes e doenças no futuro. 

Segundo Franz; Amaral; Arezes (2008) ocorre uma excessiva centralização na 

aplicação de técnicas quando se pretende obter melhorias em SST. Embora a existência de 

recursos deste tipo possa se mostrar especialmente útil, segundo os autores, o seu uso 

exclusivo tende a não funcionar como impulsionador de mudança cultural nas organizações, 

necessitando, portanto, de iniciativas mais abrangentes e que contemplem mudanças em 

níveis gerenciais mais altos. 

Desta forma, tanto o planejamento estratégico, a medicina do trabalho quanto as 

equipes de segurança deveriam atuar de forma integrada, em termos de indicadores de 

desempenho e tomada de decisão, para que as ações de melhoria em segurança não se tornem 

ineficientes. É necessário, ainda, que a cultura de segurança esteja presente em todos os níveis 

organizacionais (FRANZ; AMARAL; AREZES, 2008) 

 

2.4.2 Iniciativas que propõem indicadores para avaliação de desempenho do SGSST 

 

Os processos de gestão das empresas utilizam largamente indicadores como forma 

de medição de seu desempenho na implementação de seus planos e programas, para o 

atingimento de seus objetivos e metas. Segundo o autor as diferentes técnicas gerenciais 

utilizadas nos processos de gestão de sistemas ressaltam a importância da obtenção e da 

análise de dados ou indicadores no processo de decisão, como se pode observar nas diretrizes 
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da Fundação Nacional da Qualidade FNQ
51

, da Health and Safety Executive (HSE) e da 

Australian Government (Asseituno, 2007). 

Assim sendo, Asseituno (2007) descreve cada uma das diretrizes propostas: 

a) FNQ – estabelece a necessidade de indicadores para cada um dos critérios de 

gestão por ela considerados, ressaltando que toda tomada de decisão em um 

processo de gestão deve ter como base a medição e a análise de desempenho do 

sistema. Ela tem seus objetivos voltados para a qualidade dos processos de 

produção, mas não deixa de considerar a importância das pessoas nesses 

processos. E sua tomada de decisões está pautada com base na medição e 

análise do desempenho, levando-se em consideração as informações 

disponíveis, incluindo os riscos identificados; 

 

b) HSE – inclui a medição de desempenho como item fundamental ao sucesso do 

programa de gerenciamento em SST e ressalta que é importante saber 

previamente quais informações, no processo de gestão, estão disponíveis para 

assegurar que os planos para controle dos riscos à SST em toda a organização 

estão nos lugares certos, se são apropriados, cumprem com o mínimo exigido 

pela legislação e funcionam de modo eficaz. O retorno de informações que 

permitirá a melhoria de desempenho depende das próprias medições de 

desempenho e poderá ser realizado também em forma de auditorias, conforme 

proposto pela HSE; 

 

c) Australian Government – apresenta os indicadores de segurança divididos em 

duas classes: indicadores de resultados e indicadores de desempenho positivo. 

Os indicadores de resultados são aqueles que mostram se uma organização está 

atingindo seus alvos, enquanto que os indicadores de desempenho positivo 

medem as ações que a organização está tomando para atingir seus alvos. Em 

outras palavras, os indicadores de resultados medem fatos ocorridos, servindo 

para indicar se uma empresa está ou não atingindo as metas fixadas, por outro 

lado, os indicadores de desempenho positivo atuam de maneira proativa, na 

medida em que medem se as ações planejadas estão sendo adotadas conforme 

foram planejadas, ou seja, se os diferentes processos do SGSST estão 
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 Fundação Nacional da Qualidade é uma instituição brasileira sem fins lucrativos cuja finalidade é desenvolver 

os Fundamentos da Excelência da Gestão. 
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cumprindo seu papel na busca de melhores resultados. Desta forma, o uso de 

indicadores de desempenho positivo, associado ao uso de indicadores de 

resultados, ajuda na consecução dos alvos de desempenho. 

 

Asseituno (2007) ressalta as orientações para a montagem de indicadores trazidas 

pela Australian Government e pela HSE por propiciarem uma ampla visão da importância e 

dos cuidados na montagem dos indicadores de SST. Para a Australian Government (2004), os 

indicadores devem levar em conta as necessidades do usuário quanto à natureza e à frequência 

do indicador, o que poderá variar de acordo com o seu nível hierárquico na organização. E o 

HSE (2001) ressalta que os indicadores deverão ser escolhidos com cuidado para assegurar 

que parâmetros relevantes para SST e o acompanhamento do desempenho do gerenciamento 

de perdas sejam considerados, e não simplesmente tenham como objetivo cobrir todas as 

atividades desenvolvidas pela organização. 

Conforme Duarte et al (2011) os indicadores de SST podem ser classificados em 

três grupos distintos: Indicadores de Prevenção (pré factum), Indicadores de Diagnóstico e 

Indicadores de Acidentes (post factum). Os indicadores de prevenção são caracterizados por 

monitorar ações proativas que visam de forma geral, à prevenção dos acidentes de trabalho. Já 

os indicadores de diagnóstico têm como objetivo principal a identificação e controle dos 

riscos de acidentes através da verificação do atendimento aos requisitos da legislação (NR 

18).  

 Indicadores de Prevenção – estão associados à cultura organizacional da 

empresa, em todos os níveis estratégicos: gerencial, tático e operacional. 

Estes indicadores permitem um planejamento proativo da SST, através da 

avaliação direta ou indireta da relação empresa-funcionário, a partir de 

aspectos como: investimento na qualificação da mão-de-obra e motivação. 

 

 Indicadores de Diagnóstico – neste caso, a avaliação é realizada a partir 

de auditorias periódicas. Como elemento operacional, é utilizado um 

protocolo (estruturado a partir de requisitos da NR 18) de inspeção para 

verificação dos requisitos relativos à saúde e segurança do trabalho e das 

situações de perigo (BARKOKÉBAS JUNIOR et al, 2004).  

 

 Indicadores de Acidentes – estes indicadores além de fornecerem indícios 

para a determinação de níveis de risco por área profissional são de grande 
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importância para a avaliação das doenças profissionais. No entanto, esses 

indicadores são classificados como indicadores reativos, ou seja, geram 

análises após a ocorrência dos acidentes (post factum). Para a análise dos 

indicadores de acidentes, deve-se considerar a disponibilidade dos dados 

para cálculo nos relatórios e documentos da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) e, ainda, a existência de dados setoriais para a 

comparação do desempenho individual das empresas. 

Por fim, de acordo com a terminologia da OIT, os indicadores de acidentes 

são considerados como indicadores reativos. Estes são focados na 

avaliação, controle e acompanhamento dos acidentes de trabalho, 

associando a frequência e gravidade destes acidentes à quantificação de 

custos gerados pelos mesmos.  

 

Ahmad; Gibb (2004) avaliam diferentes abordagens existentes de medição de 

desempenho da segurança adotadas por diversas organizações na indústria da construção: 

a) Medição de desempenho reativa: é a forma mais usada das medidas de 

desempenho da segurança. 

b) Medição de desempenho proativa: a técnica deve melhorar a capacidade de 

prever e controlar perdas por acidentes. 

c) Abordagem de segurança comportamental: identifica, enfatiza, mede e 

promove o comportamento “seguro” ao invés de punir o comportamento “de 

risco”. 

d) Avaliação da cultura e clima de segurança: as pesquisas existentes sobre clima 

de saúde e segurança buscam promover o envolvimento dos funcionários na 

saúde e segurança através das opiniões das pessoas sobre aspectos chaves da 

SST nas suas organizações. É comumente conduzida em indústrias 

petroquímicas, sendo necessárias adaptações para a indústria da construção. 

e) Auditorias de segurança periódicas: o índice de desempenho fornece um meio 

objetivo de avaliar um conjunto de elementos que são essenciais para lidar com 

acidentes. Uma limitação da abordagem é que a maioria das auditorias de 

segurança mede somente a presença de um sistema de segurança não medindo 

a eficácia do sistema no local. 

f) Benchmarking: esta abordagem auxilia os participantes a comparar 

objetivamente seu desempenho com os outros, fornecendo assim uma 
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indicação de como melhorar o desempenho. Ela ainda quantifica o uso e valor 

das boas práticas identificadas, e visualiza normas e tendências da indústria.  

 

2.5 Empresas de serviços especializados 

 

Nesta categoria, enquadram-se as seguintes empresas: agências de publicidade e 

propaganda, consultorias, auditorias independentes, e escritórios profissionais especializados.  

Seu produto final tem alto conteúdo tecnológico e de conhecimento. Sua mão-de-obra é 

altamente especializada, e uma empresa do setor necessita, como fator de sobrevivência, de 

conhecimento e informações específicas (TACHIZAWA, 2011). 

Em síntese, estas empresas planejam, determinam a viabilidade, projetam, 

gerenciam e acompanham o “start up” de empreendimentos físicos nas mais diversas áreas. 

Cabe a elas viabilizar a implantação de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias, pontes, 

túneis, viadutos, oleodutos, gasodutos, obras de saneamento, metrôs, aeroportos, barragens, 

usinas hidrelétricas, usinas nucleares, linhas de transmissão entre outras, e as mais 

diversificadas instalações industriais e edificações. 

O planejamento adequado de um investimento, a solução bem estudada e 

projetada e o rigoroso gerenciamento do empreendimento são, portanto, responsabilidades 

destas empresas e garantem economia de recursos financeiros e materiais, racionalização de 

processos e melhor qualidade de atendimento ao usuário final (SINAENCO, 2012). 

 

2.5.1 Análise do perfil das empresas de serviços especializados de engenharia  

 

O meio ambiente no qual está inserido o setor de serviços especializados 

caracteriza-se por ser altamente imprevisível, com intensos avanços tecnológicos e 

possibilidades ilimitadas de mercado e altíssimas exigências de mudanças tecnológicas em 

face da inovação e de novas demandas de mercado. Por esse motivo, as empresas do setor de 

serviços especializados têm por vocação a implementação de políticas de gestão voltadas à 

capacitação gerencial e educação continuada, e em direção à formação de um banco de dados 

de profissionais capacitados.  

A terceirização dos recursos especializados faz-se sentir de forma bastante 

acentuada nesse tipo de organização, contando para isso com arquitetos, engenheiros, 

projetistas e demais profissionais similares subcontratados por tempo determinado ou por 
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projetos específicos. Tais estratégias de negócios exigem estratégias de gestão específicas 

para tal fim (TACHIZAWA, 2011). 

O nordeste é responsável por reunir a segunda maior concentração de 

profissionais em estoque do país, com um índice de participação nacional de 15,47%, o que 

demonstra um aumento de 2,45% em relação à representatividade registrada no exercício 

anterior. A concentração de profissionais fechou o período analisado com um estoque de 

42.183 pessoas (ver Gráfico 2.1). 

 

Gráfico 2.1 - Evolução do estoque de profissionais ocupados no segmento da Arquitetura e 

Engenharia na Região Nordeste 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: MTE
52

, 2010 

 

As empresas pertencentes ao setor de serviços especializados tendem a adotar, 

como parte de sua estratégia de gestão, programas de incentivo para retenção de executivos e 

de seus profissionais qualificados. 

Como estratégia genérica para implementação de tecnologias da informação em 

empresas desse setor, é altamente recomendável, inicialmente, a reorganização da empresa em 

seus processos produtivos, e somente após definir prioridades em desenvolvimento de 

sistemas de informação e aquisição de recursos computacionais (TACHIZAWA, 2011). 
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 MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. 
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2.5.2 Configuração organizacional  

 

A configuração organizacional de uma empresa de serviços especializados, 

normalmente, acompanha sua estratégia corporativa. Tal abordagem organizacional exige 

postura proativa e de gerenciamento interno por projetos. Os postos de trabalho, geralmente, 

não são delimitados de forma rígida, sendo definidos pela necessidade de se estabelecerem as 

interações de trabalhos em equipe inter e multidisciplinar. 

Logo, entende-se por projeto ou empreendimento o conjunto de atividades 

técnicas, administrativas e financeiras de natureza não repetitiva que visa alcançar objetivos 

predeterminados, ou seja, é o conjunto não repetitivo de atividades inter-relacionadas, 

necessárias à realização de objetivos específicos. A toda atividade corresponde pelo menos 

um produto. Assim, as atividades de um projeto podem ser agrupadas em módulos no âmbito 

de uma Superintendência (TACHIZAWA, 2011). 

O ciclo completo de um empreendimento, tipicamente, desenvolve-se em quatro 

fases principais: 

a) Concepção e estudos preliminares; 

b) Viabilização (anteprojeto, projeto básico, especificações e projeto executivo); 

c) Implantação (seleção e contratação de fornecedores e construção); 

d) Operação (montagem, fiscalização, recrutamento e treinamento pessoal, start 

up e testes). 

 

Antes do início de cada projeto, a abordagem gerencial é definida tomando por 

base a identificação e análise dos atributos que caracterizam o projeto em questão. Os tipos de 

abordagem gerencial devem ser suficientemente flexíveis e ajustar-se às características dos 

múltiplos projetos da organização. Podem ser adotados os seguintes tipos básicos de 

abordagem gerencial: 

 Escritório de projeto (pela designação de um Gerente de 

Empreendimento); 

 Área líder com um Coordenador; 

 Grupo-tarefa; 

 Misto (pela combinação dos tipos anteriores). 

 

A decisão final sobre a abordagem gerencial a ser adotada para cada projeto deve 

ser mantida no nível da Alta Administração da empresa.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve o método de pesquisa utilizado, incluindo a estratégia da 

pesquisa, onde estão detalhadas cada uma de suas etapas e as atividades pertinentes. 

 

3.1 Estratégia da pesquisa 

 

Segundo seus objetivos, o presente trabalho consiste numa pesquisa descritiva, 

cujo procedimento técnico inclui pesquisa bibliográfica, estudo exploratório e estudo de caso. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população. Segundo Marconi; Lakatos (2010), a pesquisa 

bibliográfica não é uma simples repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras. 

Segundo os propósitos ou fins da pesquisa, a mesma se classifica em exploratória 

qualitativa, pois tem como propósito oferecer maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Quanto aos meios, é um estudo de 

caso único, pois consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de forma 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2010).  

Os propósitos do estudo de caso são de proporcionar uma visão global de um 

problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciaram ou são por ele influenciados, 

além de requerer a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados para garantir a 

profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como para 

conferir maior credibilidade aos resultados (GIL, 2010).  Atualmente, o estudo de caso é visto 

como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos (Yin, 2005). 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de engenharia consultiva, situada 

na cidade de Fortaleza-Ce, que presta serviços de consultoria desde 1985 e atua em diversas 

áreas de engenharia, principalmente naquelas associadas a projetos de infraestrutura de grande 

porte abrangendo desde a elaboração dos estudos de concepção, viabilidade e projetos até o 
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gerenciamento/ supervisão da implantação das obras, trabalhando para clientes dos setores 

público e privado. A empresa conta com aproximadamente 115 funcionários, divididos entre 

o seu escritório central e a supervisão de obras. Desta forma, trabalham 50 funcionários no 

escritório sede da empresa que estão distribuídos entre vários cargos, tais como: assistentes 

administrativos, desenhistas (cadistas), engenheiros e diretores; e 65 profissionais envolvidos 

na supervisão de obra.  

A empresa em estudo possui um Sistema Integrado de Gestão (SIG) certificado 

desde Junho de 2009, composto pelas seguintes normas: NBR ISO 9001:2008 (Sistemas de 

Gestão da Qualidade), NBR ISO 14001:2004 (Sistemas de Gestão Ambiental) e OHSAS 

18001:2007 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho). O Sistema Integrado de 

Gestão utiliza-se da ferramenta gerencial PDCA para promover a melhoria contínua dos seus 

processos organizacionais. Para fins de interesse da pesquisa, o estudo de caso realizado 

abrangeu o SGA e o SGSST da empresa em questão. 

 

3.2.1 Certificação e entidade certificadora 

 

A implantação das normas NBR ISO 14001:2004 (Sistemas de Gestão Ambiental) 

e OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho) foram 

concedidas pelo Bureau Veritas, organismo de certificação reconhecido internacionalmente e 

credenciado pelo INMETRO. Estas certificações possuem acreditação também junto ao 

UKAS (United Kingdom Accreditation Service), organização credenciada na Europa e 

ANSI/ASQ/ANAB (National Accreditation Board), organização credenciada nos Estados 

Unidos. 

Todos os processos da empresa se baseiam nestes sistemas de gestão, que visam 

adequar suas atividades, procedimentos e resultados aos requisitos legais e normativos dos 

mais modernos sistemas de gestão. 

A Política que norteia os Sistemas de Gestão da empresa tem como fundamentos: 

 a melhoria contínua destes sistemas; 

 o atendimento aos requisitos dos clientes, requisitos legais aplicáveis e 

outros subscritos pela Empresa; 

 a prevenção da poluição, minimizando e monitorando impactos ao meio 

ambiente, bem como os riscos à segurança e saúde ocupacional nos locais 

de trabalho em compatibilidade com a natureza e escala de suas atividades. 
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3.2.2 Experiência e área de atuação da empresa estudada 

 

A experiência da empresa está demonstrada pela relação dos principais serviços já 

executados, ou em execução, para cada um de seus setores de atuação, serviços estes 

comprovados pelas correspondentes CAT’s (Certidões de Acervo Técnico) emitidas pelo 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), nas seguintes áreas: Sistemas de 

canais de adução hídrica, Irrigação, Barragens, Saneamento, Transporte Dutoviário, Energia e 

Gás Natural, Transportes e Obras Metroviárias, Equipamentos Urbanos e Industriais, 

Turismo, Estudos Ambientais, Estudos Multidisciplinares e, por fim, Planos de 

Desenvolvimento Regional. 

Os serviços que desenvolve abrangem diversos níveis de abordagem, 

compreendendo Planos Diretores, Estudos Básicos, Estudos de Viabilidade Técnico-

Econômica, Projetos Básicos e Executivos de Obras, Gerenciamento/ Supervisão da 

Implantação de Obras, Execução de Serviços Especiais de Engenharia e Gestão/ Operação de 

Empreendimentos.  

A gestão da empresa é de responsabilidade dos cinco diretores, listados a seguir: 

Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor de Tecnologia, Diretor de 

Desenvolvimento e Diretor de Produção. Os controles técnico, da produção e da qualidade 

são, em primeira instância, atividades fundamentais dos coordenadores de contrato e de 

engenheira especialista em gerenciamento de projetos, identificada pela função de Controller.  

Os principais processos produtivos são: marketing, desenvolvimento de projetos 

de engenharia, prestação de serviços de engenharia consultiva, preservação de acervo técnico 

/tecnológico. Como principais fornecedores, destacam-se: profissionais autônomos e 

fornecedores de serviços subcontratados. Os principais clientes são: Instituições 

Internacionais, Organismos Internacionais de Financiamento, clientes da área pública (Federal 

e Estadual) e Setor Privado. 

 

3.3 Delineamento da pesquisa 

 

O presente trabalho foi dividido em cinco momentos distintos: Revisão 

bibliográfica, Coleta de dados, Tratamento e análise dos dados, Proposta de novos indicadores 

e Análise da viabilidade de utilização dos indicadores sugeridos. A Figura 3.1 apresenta o 

delineamento da pesquisa e logo adiante estão descritas todas estas etapas.   
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Figura 3.1 - Delineamento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: A AUTORA, 2012 

 

1) Revisão bibliográfica - num primeiro momento realizou-se pesquisa bibliográfica 

sobre Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho, como 

também sobre a utilização dos Indicadores de Avaliação de Desempenho pelas 

empresas no monitoramento de seus processos e para a obtenção da melhoria contínua 

de seus sistemas de gestão. Além disso, durante todo o desenvolvimento desta 

pesquisa, sempre que se fez necessário, buscou-se novos referenciais bibliográficos. 

 

2) Coleta de dados - o segundo momento diz respeito à coleta de dados (detalhado no 

próximo tópico). 

 

3) Tratamento e análise dos dados – a terceira etapa é dedicada ao tratamento e análise 

dos dados recolhidos no momento anterior.  

 

4) Proposta de indicadores – o quarto momento se refere à formulação dos novos 

indicadores de avaliação de desempenho, para que possam ser utilizados pela empresa 

em questão e também por outras empresas de engenharia do ramo, que possuam ou 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

COLETA DE DADOS 

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS 

DADOS 

PROPOSTA DE INDICADORES 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE 

USO DOS INDICADORES 
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venham a possuir SGA e SGSST, além de dar sugestões de melhorias para os 

indicadores já utilizados pela empresa.  

 

5) Análise da viabilidade de uso dos indicadores - no quinto e último momento, 

retornou-se à empresa para verificação da viabilidade de utilização dos indicadores propostos. 

As etapas 3, 4 e 5 estão detalhadas no próximo capítulo: Resultados e Discussões. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Para a realização da pesquisa foi necessário realizar uma coleta dos dados sobre os 

SGA e SGSST da empresa de engenharia estudada. Isso se deu por meio de vários meios: 

pesquisa ao site da empresa; entrevista junto à responsável pelos sistemas de gestão, e demais 

funcionários diretamente envolvidos com os sistemas; levantamento dos indicadores 

ambientais e de SST utilizados pela empresa; aplicação de questionário aos funcionários da 

empresa para avaliar qual o nível de informação que eles têm sobre os sistemas de gestão; 

pesquisa ao manual dos sistemas de gestão da empresa, que apresenta as diretrizes e a política 

destes, a estrutura organizacional da empresa, bem como os Procedimentos de Gestão dos 

sistemas (PG’s), além do macro fluxo do processo de fornecimento de serviços, o escopo da 

certificação integrada e a interação entre os processos do SGA e SGSST utilizados pelos 

gestores da empresa.  

Desta forma, a coleta de dados foi dividida em 5 (cinco) etapas principais: 

1. Entrevista e acompanhamento das atividades da representante da direção; 

2. Acompanhamento das auditorias interna e externa realizadas na empresa; 

3. Levantamento dos indicadores utilizados pela empresa; 

4. Aplicação de um questionário aos funcionários da empresa sobre o SGA e 

o SGSST; 

5. Averiguação do nível de informação dos funcionários. 

 

1. Entrevista e acompanhamento das atividades da representante da direção  

 

Foi realizada uma entrevista junto a representante da direção da empresa sobre o 

funcionamento dos sistemas de gestão, de modo a esclarecer dúvidas e detectar os principais 

processos da empresa que são passíveis de medição. Desta forma, possibilitando-se realizar a 

sugestão de indicadores para avaliar a eficácia dos processos e produtos da empresa. 
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2. Acompanhamento das auditorias interna e externa realizadas na empresa  

 

Procurando-se conhecer os detalhes dos sistemas de gestão, acompanhou-se a 

realização de duas auditorias ocorridas durante o período do estudo de caso, sendo uma 

auditoria interna e outra externa, sendo esta última também de recertificação. No decorrer das 

auditorias verificou-se como são feitos os controle e monitoramento dos requisitos das normas 

pela empresa, o nível de comprometimento dos funcionários e da diretoria com relação aos 

sistemas, e também se verificou o funcionamento dos sistemas implantados, se estavam em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

3. Levantamento dos indicadores utilizados pela empresa 

 

Nesta etapa, verificaram-se quais os indicadores de desempenho ambiental e de 

segurança e saúde no trabalho estão sendo utilizados pela empresa e de que forma estes 

indicadores estão sendo utilizados para avaliar resultados globais, produtos, serviços de apoio, 

processos, tarefas e atividades para se promover a melhoria contínua do SGA e do SGSST. 

 

4. Aplicação de questionário sobre o SGA e o SGSST aos funcionários da empresa 

 

Com o objetivo de verificar o nível de informação dos funcionários sobre o SGA e 

SGSST implantados na empresa, e de modo a fornecer aos responsáveis pelos sistemas e 

superiores hierárquicos dados suficientes para poder se realizar as alterações pertinentes nos 

sistemas, decidiu-se pela aplicação de um questionário aos funcionários da empresa. Acredita-

se ainda que a utilização do questionário, aliado ao estudo de caso, podem auxiliar os gestores 

da empresa, de forma mais rápida, quanto à tomada de decisão para correção dos problemas 

existentes nos sistemas de gestão, antes que estes possam vir a gerar não conformidades. 

Sugere-se que o questionário seja aplicado anualmente, mas se necessário, caso a 

empresa apresente alta rotatividade de pessoal, por exemplo, que ele seja aplicado duas vezes 

ao ano. Os dados obtidos pelo questionário fornecem informações de como os sistemas estão 

funcionando, de que forma eles estão influenciando as condições de trabalho dos 

funcionários, como também, retrata a percepção destes sobre os sistemas. Além de 

promoverem melhorias nos produtos e processos da empresa, e, consequentemente, 

promovendo a melhoria contínua dos sistemas de gestão. Os dados obtidos serão utilizados 
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pelos gestores e pela alta direção para realizarem o cronograma de palestras e treinamentos 

aos funcionários. 

 O questionário foi composto por 55 perguntas fechadas (objetivas) sobre o SGA e 

o SGSST. Para a elaboração do questionário, primeiro procedeu-se à escolha dos principais 

assuntos ligados aos SGA e SGSST, que devem ser de conhecimento dos funcionários, para 

poderem compor o questionário. Nessa escolha, levou-se em consideração alguns critérios 

para averiguar o nível de conhecimento que os colaboradores possuem no que diz respeito às 

certificações ambientais e de SST da empresa, que estão listados a seguir:  

a) Conhecimento sobre os aspectos ambientais e de segurança do trabalho; 

b) Dados sobre as certificações existentes na empresa: NBR ISO 14001:2004 e 

OHSAS 18001:2007; 

c) Nível de conhecimento e participação dos funcionários nos programas 

desenvolvidos pela empresa, tanto ambientais como de segurança e saúde no 

trabalho (ver Figuras 3.2 e 3.3); 

 

Figura 3.2 - Fluxograma dos aspectos considerados para a elaboração do questionário 

ambiental 

Fonte: A AUTORA, 2012 

 

Figura 3.3 - Fluxograma dos aspectos considerados para a elaboração do questionário de 

Segurança e Saúde do Trabalho 

Fonte: A AUTORA, 2012 
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Além destes critérios usados para avaliação do nível de informação dos 

funcionários em relação aos temas ambientais e de SST, também foram aplicadas questões 

sobre auditoria para averiguar o quanto os funcionários são conhecedores deste tema. 

Com isso o questionário (ver Apêndice A) foi dividido em quatro blocos de 

perguntas, conforme mostrado a seguir:  

A. Dados gerais dos funcionários; 

B. Aspectos da saúde do trabalhador; 

C. Segurança no trabalho; 

D. Aspectos ambientais.  

 

No bloco “A”, procurou-se conhecer as características dos entrevistados quanto a 

função ou cargo que exercem, tempo que estão na empresa, idade, entre outros. 

O bloco “B” teve por objetivo conhecer dados sobre a saúde física e mental dos 

colaboradores, averiguando a situação de seu bem-estar no ambiente de trabalho, além de 

relacionamento com os colegas de trabalho e diretoria, de modo a verificar como estas 

condições os influenciam na realização de suas atividades diárias.  

O bloco “C” contou com perguntas sobre segurança do trabalho, investigando se o 

funcionário teria conhecimento sobre as ações e programas de SST promovidas pela empresa, 

tais como CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), Brigada de Incêndio, Mapa 

de Risco
53

, Rota de Fuga. Além disso, também foi questionado aos funcionários sobre os 

riscos que eles estariam sujeitos no ambiente de trabalho. De modo a ilustrar, encontram-se 

nos Anexos A e B os Mapas de Riscos da empresa de engenharia consultiva, dos dois andares 

que a empresa ocupa  no prédio em que sua sede está instalada.  

No último bloco de perguntas foi questionado aos funcionários a respeito dos 

aspectos ambientais da empresa, como a certificação ambiental e seus programas de 

reciclagem e reuso. Além disso, foram incluídas algumas perguntas sobre as auditorias interna 

e externa dos sistemas de gestão. 

Recomenda-se que o questionário seja respondido por, pelo menos 50% dos 

funcionários da empresa, para dar maior credibilidade aos resultados para tomada de decisão 

dos gestores. Para este estudo de caso, o questionário foi respondido por 38 funcionários do 

escritório da empresa, o que corresponde a 76% dos colaboradores do escritório, 

                                                 
53

 O Mapa de Riscos tem como objetivo reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da 

situação de segurança e saúde no trabalho na empresa. Ele deve ser afixado em local claramente visível e de fácil 

acesso para os trabalhadores (MTE, 1994). 
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ultrapassando o percentual mínimo estabelecido por esta pesquisa de 50% tornando válidos os 

dados obtidos para posterior análise.  

Para aplicação dos questionários foram formados sete grupos de funcionários (ver 

Tabela 3.1), para que deste modo pudessem responder ao questionário sem prejudicar a rotina 

de trabalho da empresa. Em relação à divisão dos funcionários em grupos e da quantidade de 

colaboradores por grupo, vai depender das características de cada empresa como, quantidade 

de funcionários, área de atuação etc. Os questionários foram respondidos num tempo médio 

de 10 minutos por funcionário.  

 

Tabela 3.1 - Divisão dos funcionários em grupos para a aplicação do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Fonte: A AUTORA, 2012 
 

5. Verificação do Nível de Informação dos funcionários 

 

A partir do questionário aplicado com os funcionários da empresa de engenharia 

durante a realização do estudo de caso, e sentindo-se a necessidade de se avaliar o “Nível de 

Informação” destes sobre os sistemas de gestão, utilizando-se um questionário sucinto e 

contendo as questões mais representativas sobre os sistemas de gestão, selecionou-se 18 

perguntas do questionário para compor outro questionário, de modo a facilitar um estudo 

futuro dos dados pelos gestores da empresa.  

Destaca-se que a metodologia utilizada para verificação do nível de informação 

pode ser utilizada por empresas de diferentes ramos de atividades, por ser de fácil 

entendimento e aplicação. Lembrando que a escolha do número de questões pode variar de 

acordo com as características de cada empresa, tais como: número de funcionários, 

GRUPO 

QUANTIDADE DE 

FUNCIONÁRIOS 

POR GRUPO 

1 Seis 

2 Cinco 

3 Cinco 

4 Quatro 

5 Oito 

6 Oito 

7 Dois 
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quantidade de sistemas de gestão, ramo de atividade da empresa, dentre outros. Sugere-se que 

o número de questões esteja entre 17 e 25. 

Das 18 (dezoito) perguntas selecionadas, 10 (dez) são sobre o SGSST, 4 (quatro) 

sobre o SGA e 4 (quatro) sobre as Auditorias dos sistemas de gestão (ver Tabela 3.2). Neste 

caso, justifica-se a seleção de um número maior de perguntas sobre SGSST em relação ao 

SGA e à Auditoria devido à área de atuação da empresa estudada. A quantidade de perguntas 

selecionadas para avaliar os sistemas de gestão da empresa transmite aos seus gestores 

respaldo suficiente para fundamentarem futuras decisões para correções dos problemas 

detectados.  

 

Tabela 3.2 - Perguntas para avaliar o Nível de Informação dos funcionários 

 Nº PERGUNTAS 

S
G

S
S

T
 

1 Que tipos de riscos você está mais sujeito no seu local de trabalho? 

2 
Alguma palestra informativa sobre saúde e segurança no trabalho é realizada na 

empresa? 

3 Com que frequência estas palestras são realizadas? 

4 Existe na empresa um mapa de risco? 

5 Existe brigada de incêndio na sua empresa? 

6 Você sabe quais os funcionários pertencentes à Brigada? 

7 Existe CIPA na sua empresa? 

8 Existe na sua empresa pelo menos uma rota de fuga para eventuais emergências? 

9 Você saberia utilizar-se da rota de fuga caso fosse necessário? 

10 Existe alguma certificação de segurança e saúde ocupacional? 

S
G

A
 

11 Sua empresa possui alguma certificação ambiental? 

12 Existe uma política ambiental estabelecida na empresa? 

13 

Na empresa é feita alguma ação voltada para a redução, reciclagem ou 

reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados, tais como papel, lâmpadas e 

pilhas? 

14 
A empresa possui manual próprio que descreva os principais elementos que 

compõem o seu sistema de gestão ambiental? 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

D
O

S
 S

IS
T

E
M

A
S

 

D
E

 G
E

S
T

Ã
O

 15 São realizadas auditorias internas periódicas do Sistema Integrado de Gestão? 

16 Com que frequências estas auditorias são realizadas? 

17 São realizadas auditorias externas periódicas do Sistema Integrado de Gestão? 

18 Com que frequências estas auditorias são realizadas? 

Fonte: A AUTORA, 2012 
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Para facilitar posteriormente a análise das respostas e a tomada de decisão pelos 

gestores da empresa, de modo a corrigir as possíveis deficiências de informação detectadas 

pelo questionário, decidiu-se por agrupá-las e analisá-las de acordo com os Níveis de 

Influência da Estrutura Organizacional dos funcionários entrevistados, podendo ser: Nível 

Estratégico, Nível Tático e Nível Operacional (ver Figura 3.4).  

 

Figura 3.4 - Níveis de influência da estrutura organizacional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: A AUTORA, 2012 

 

Desta forma, espera-se que as medidas de correções adotadas pelos gestores sejam 

aplicadas mais facilmente se forem direcionadas por nível organizacional, ou seja, 

diretamente no nível que apresentou determinada deficiência de informação. No entanto, esta 

proposta não impede que outras propostas para análise dos dados sejam feitas. 

As perguntas foram classificadas também de acordo com os 3 (três) temas 

questionados: SGSST, SGA e Auditoria dos Sistemas de Gestão. 

Na empresa em questão o Nível Estratégico é formado pelo Conselho de Sócios e 

pelos Diretores da empresa: Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor de 

Desenvolvimento, Diretor de Produção e Diretor de Tecnologia. O Nível Tático é composto 

pelos Coordenadores de Contrato e pela Controler da empresa, que também exerce a função 

de Representante da Direção (RD) nos assuntos ligados aos sistemas de gestão. Por fim, o 

Nível Operacional é formado pelos funcionários do Setor Administrativo, Gerente de TI, 

Equipe técnica de nível superior, Gerente de apoio técnico, Cadistas, Topógrafos e demais 

cargos operacionais. Todos os níveis organizacionais podem ser observados no organograma 

da empresa representado abaixo na Figura 3.5. 

NÍVEL OPERACIONAL 

NÍVEL ESTRATÉGICO 

NÍVEL TÁTICO 



103 

 

               Figura 3.5 - Organograma da empresa 

 

           

Fonte: Dado fornecido pela empresa, 2012.
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Desta forma, entrevistou-se 36 funcionários do nível operacional, e, pelo fato dos 

níveis estratégico e tático possuírem um número menor de funcionários em relação ao nível 

operacional, e, pela indisponibilidade de tempo dos mesmos para responder ao questionário, 

entrevistou-se apenas um representante de cada um destes níveis.  (ver Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3 - Número de funcionários entrevistados de acordo com o nível organizacional 

NÍVEL ORGANIZACIONAL Nº DE FUNCIONÁRIOS 

ENTREVISTADOS 

Nível Estratégico 01 

Nível Tático 01 

Nível Operacional 36 

Fonte: A AUTORA, 2012 

 

Para facilitar a análise dos dados, elaboraram-se faixas de classificação para 

enquadrar os resultados obtidos. Desta forma, os dados foram classificados dentre as cinco 

categorias criadas (Excelente, Ótimo, Bom, Razoável e Ruim), de modo que para cada uma 

destas foi estabelecida uma faixa percentual, de acordo com o número de acertos obtidos por 

funcionários entrevistados, conforme detalhado na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 - Classificação do nível de informação dos funcionários 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL 

DE INFORMAÇÃO 
PORCENTAGEM 

Excelente 100% 

Ótimo 90% - 99,9% 

Bom 80% - 89,9% 

Razoável 50% - 79,9% 

Ruim < 50%  

    Fonte: A AUTORA, 2012 

 

A seguir, são apresentadas as características de cada uma destas faixas de 

classificação, formuladas exclusivamente para a realização deste trabalho: 
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1. Nível Excelente 

Nesta categoria estão classificadas as perguntas que todos os funcionários da 

empresa demonstraram possuir conhecimento sobre o tema abordado, ou seja, houve 100% 

de acertos. Desta forma, recomenda-se que, para as questões classificadas neste nível, a 

empresa continue com o tratamento dado ao tema abordado e sempre melhorando 

continuamente.  

 

2. Nível Ótimo 

Pode-se observar que as perguntas que foram classificadas com o nível de 

informação “Ótimo” apresentam temas que são do domínio de um número significativo de 

entrevistados (90% a 99,9%).  

 

3. Nível Bom 

Neste nível de informação estão classificadas as perguntas que obtiveram um 

percentual considerável de acertos pelos funcionários (80% a 89,9%). No entanto, as 

perguntas classificadas nesta categoria já podem merecer atenção dos gestores, por 

começarem a apresentar uma defasagem de informação pelos funcionários, de modo a ser 

dada uma ênfase maior nestas áreas para que numa próxima avaliação estas perguntas possam 

apresentar uma porcentagem maior de acertos pelos funcionários. 

 

4. Nível Razoável 

Estão classificadas nesta categoria as perguntas que, uma parcela considerável de 

funcionários, apresentou dificuldades para responder sobre os assuntos questionados, obtendo 

de 51% a 79,9% de acertos. Nesse caso, a alta direção deve priorizar estas áreas procurando 

corrigir a carência de informação detectada antes que ela aumente. 

 

5. Nível Ruim 

Considera-se que se um determinado assunto (pergunta) é conhecido por menos 

de 50% dos funcionários da empresa, trata-se então de uma área considerada como 

“insuficiente de informação”. Considera-se as faixas de classificação “Razoável” e “Ruim”, 

para efeito deste estudo, como sendo aquelas que se enquadram as perguntas que 

apresentaram deficiência de informação pelos funcionários entrevistados.  

 



106 

 

 

Para as perguntas que foram classificadas nos níveis “Razoável e Ruim” é 

necessário que a administração concentre atenção especial nessas áreas suprindo a carência de 

informação dos funcionários através da adoção de medidas como treinamentos e palestras, 

enfim, promovendo atividades que resolvam o problema detectado. Para as perguntas que 

estão classificadas nos níveis “Ótimo e Bom”, recomenda-se melhorar continuamente a 

abordagem sobre estas áreas na empresa. 

 

3.5 Métodos utilizados para seleção e classificação dos indicadores de desempenho 

ambiental e de segurança e saúde no trabalho 

 

Foi mostrado anteriormente a importância em se medir o desempenho dos 

sistemas de gestão, tanto para os gestores terem conhecimento de como os sistemas estão 

funcionando, bem como, se precisam melhorar, para a promoção da melhoria contínua dos 

mesmos. O uso de indicadores se torna imprescindível para este acompanhamento de 

desempenho dos sistemas, pois os indicadores refletem o quanto determinado programa 

implementado na empresa está funcionando de forma satisfatória ou não.  

Para a seleção e escolha dos indicadores de desempenho foi feita uma extensa 

pesquisa bibliográfica, realizando-se um amplo levantamento dos indicadores ambientais e de 

SST disponíveis na literatura, a partir da observação dos aspectos considerados críticos nos 

SGA e SGSST das empresas prestadoras de serviços de engenharia consultiva. Desta forma, a 

partir da revisão bibliográfica realizada e das observações feitas a partir do estudo de caso, 

foram propostos 23 indicadores, dentre os quais 11 são para Avaliação de Desempenho do 

SGA e 12 para o SGSST. Os indicadores para o SGA e SGSST foram desenvolvidos a partir 

dos requisitos das normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, respectivamente.  

 

3.5.1 Indicadores de Desempenho Ambiental 

 

A sugestão dos indicadores ambientais foi feita a partir dos requisitos da Norma 

NBR ISO 14001:2004. A partir daí, verificou-se a necessidade de se estabelecer uma 

classificação para estruturar o sistema de indicadores sugeridos. Desta forma, na área 

ambiental os indicadores foram classificados conforme a Norma NBR ISO 14031:2004 em: 

Indicador de Desempenho Gerencial (IDG) ou Indicador de Desempenho Operacional (IDO).  
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De acordo com a NBR ISO 14031 convém que os Indicadores de Desempenho 

Gerencial (IDG) forneçam informações sobre a capacidade e esforços da organização em 

gerenciar os assuntos, que tenham ou possam ter, influência no desempenho ambiental da 

organização, tais como: treinamento, requisitos legais, alocação e eficiente utilização de 

recursos, gestão de custos ambientais, compras, desenvolvimento de produtos, documentação, 

ou ação corretiva. Convém ainda que os IDG auxiliem a avaliação dos esforços, decisões e 

ações da administração para melhorar o desempenho ambiental.  

Do mesmo modo, é conveniente que os Indicadores de Desempenho Operacional 

(IDO) forneçam à administração informações sobre o desempenho ambiental das operações 

da organização, relacionando-se a: 

 Entradas: materiais (por exemplo: processados, reciclados ou matérias-

primas, recursos naturais), energia e serviços; 

 Fornecimento de insumos para as operações da organização; 

 Projeto, instalação, operação (incluindo situações de emergência e 

operações não rotineiras), manutenção das instalações físicas e dos 

equipamentos da organização; 

 Saídas: produtos (por exemplo: principais produtos, subprodutos, materiais 

reciclados e reutilizados), serviços, resíduos (por exemplo: sólidos, 

líquidos perigosos, não perigosos, recicláveis, reutilizáveis), e emissões 

(por exemplo: emissões para a atmosfera, efluentes para água ou solo, 

ruído, vibração, calor, radiação, luz) resultante das operações da 

organização. 

 

Conforme a NBR ISO 14031, convém que a Avaliação de Desempenho 

Ambiental (ADA) seja apropriada ao tamanho, localização e tipo da organização, bem como 

suas necessidades e prioridades. Convém que a ADA, com o uso de sistema de indicadores, 

apresente uma relação custo-benefício favorável para a empresa. 

 

3.5.2 Indicadores de Desempenho de SST 

 

Foram propostos indicadores de SST de acordo com os requisitos da Norma 

OHSAS 18001:2007. A seleção dos indicadores foi realizada a partir da identificação dos 
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aspectos essenciais ou críticos para a melhoria da gestão da segurança para as empresas de 

construção, sendo selecionados aqueles mais relevantes para as mesmas.  

Verificou-se a necessidade de também se estabelecer uma classificação para 

estruturar o sistema de indicadores propostos para o SGSST, assim como foi feito para os 

indicadores do SGA, mas nesse caso, baseando-se na metodologia utilizada por Duarte et al 

(2011). Estes autores apresentaram um sistema de indicadores para gestão da SST em 

empresas construtoras, mas que, no entanto, também pode ser aplicado em empresas de 

engenharia consultiva. O sistema serve como mecanismo de avaliação das ações de prevenção 

dos acidentes e de diagnóstico das não conformidades relativas à legislação de SST, 

associando-o com medidas estatísticas de ocorrências de acidentes de trabalho. Estes 

indicadores fornecem informações essenciais para o planejamento das medidas de prevenção 

de acidentes.  

Desta forma, os indicadores foram classificados em três grupos distintos, 

conforme Duarte et al (2011) em: Indicadores de Prevenção (pré factum), Indicadores de 

Diagnóstico e Indicadores de Acidentes (post factum): 

a) Indicadores de prevenção (pré factum) – são caracterizados por monitorar 

ações proativas que visam à prevenção dos acidentes de trabalho; 

 

b) Indicadores de diagnóstico – têm como objetivo principal a identificação e 

controle dos riscos de acidentes através da verificação do atendimento aos 

requisitos de legislação (NR
54

18); 

 

c) Indicadores de acidentes (post factum) – são focados na avaliação, controle e 

acompanhamento dos acidentes de trabalho, associando a frequência e 

gravidade destes acidentes à quantificação de custos gerados pelos mesmos. 

Segundo a terminologia estabelecida nas diretrizes da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) eles são considerados indicadores reativos. 

 

No trabalho de Duarte et al (2011) esta forma de classificação dos indicadores é 

proposta para empresas da área da construção civil, no entanto, aqui utilizamos a mesma 

metodologia adaptando-a para que possa ser utilizada também por empresas de engenharia 

consultiva. 

                                                 
54

 Norma Regulamentadora (NR) 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo é apresentado o tratamento e a análise dos dados, a partir da 

aplicação da metodologia proposta, com a discussão dos resultados obtidos.   

Desta forma, é apresentada a seguir a descrição dos principais aspectos do estudo 

de caso realizado na empresa de engenharia consultiva:  

 Avaliação dos sistemas de gestão implantados na empresa;  

 Análise dos indicadores existentes na empresa; 

 Análise dos principais aspectos observados nas auditorias realizadas na 

empresa (pontos fortes e fracos);  

 Análise dos questionários aplicados aos funcionários;  

 Verificação do Nível de Informação dos funcionários sobre os SGA e 

SGSST; 

 Proposta de indicadores de Avaliação de Desempenho Ambiental e de SST 

para os SGA e SGSST, respectivamente;  

 Análise da viabilidade de uso dos indicadores propostos;  

 E por fim, são feitas sugestões de melhorias para os sistemas de gestão da 

empresa de engenharia, que podem ser implementadas juntamente com os 

novos indicadores propostos para obtenção de melhores resultados pela 

empresa. 

 

4.1 Avaliação dos sistemas de gestão implantados na empresa 

 

De acordo com os dados obtidos no estudo de caso, a partir do acompanhamento 

às auditorias interna e externa, estudo do manual dos sistemas de gestão, entrevistas com os 

funcionários e gestores, dados do site da empresa e da aplicação de um questionário aos 

funcionários, inclusive medindo o nível de informação destes em relação aos sistemas de 

gestão, pode-se fazer uma avaliação dos SGA e SGSST, assim como realizar uma análise dos 

indicadores de avaliação de desempenho existentes na empresa, para desta forma propor os 

indicadores de avaliação de desempenho ambiental e de SST. 
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4.1.1 Principais aspectos observados nas auditorias realizadas na empresa 

 

Observou-se que as auditorias são ferramentas decisivas para a existência e 

aperfeiçoamento dos sistemas de gestão nas empresas, pois elas atuam diretamente no 

processo de melhoria contínua exigido pelas certificações.  

A seguir, os resultados obtidos a partir do acompanhamento às auditorias externa 

e interna realizadas na empresa. 

 

4.1.1.1 Principais aspectos observados na auditoria interna da empresa 

 

De modo a atender a legislação e promover a melhoria contínua dos seus sistemas 

de gestão, anualmente são realizadas na empresa duas auditorias internas a fim de verificar as 

conformidades destes sistemas. Desta forma, estas auditorias têm por objetivo a avaliação do 

funcionamento dos processos e produtos dos SGA e SGSST certificados pelas normas NBR 

ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. O escopo destas certificações é a “Elaboração de 

estudos e projetos de engenharia nas áreas de infraestrutura, energia e meio ambiente para 

clientes dos setores público e privado”.  

Com o objetivo de ampliar a visão sobre os sistemas de gestão, acompanhou-se a 

realização de uma auditoria interna na empresa em Setembro de 2011. Destacaram-se alguns 

dos pontos principais observados durante a auditoria, que estão descritos a seguir: 

 

 Pontos Fracos 

 

Devido à alta rotatividade de funcionários verificada na empresa, que pode ter 

sido provocada pelo aquecimento do mercado, inadequação ao tipo de trabalho exercido na 

empresa, carga horária excessiva entre outros, o número de auditores internos da empresa teve 

seu número reduzido, exigindo um maior esforço dos auditores remanescentes para conciliar 

suas atividades de trabalho com as atividades da auditoria. Provavelmente será necessário, 

adiante, que a empresa invista novamente em treinamento para formação de novos auditores 

internos para reposição de pessoal.  
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 Pontos Fortes 

 

A seguir estão enumerados os pontos fortes detectados durante a auditoria interna: 

  

1. Verificou-se que a empresa havia promovido o treinamento de seus próprios 

funcionários para serem os auditores responsáveis pelas auditorias internas 

realizadas na empresa. Através da contratação de um curso de formação de 

auditores internos, realizado in Company, (com carga horária diferenciada e 

distribuída conforme as necessidades da organização) foram treinados 10 

funcionários que estão aptos a auditar os sistemas de gestão que a empresa 

está certificada. Lembrando que cada funcionário auditor não pode auditar o 

setor em que trabalha. 

 

2. As auditorias buscam as conformidades dos sistemas de gestão, pois as 

empresas, principalmente as que possuem certificações, precisam estar com 

seus sistemas em pleno aperfeiçoamento, de modo a estar sempre verificando 

e corrigindo prováveis futuras causas de não conformidades nestes. É 

necessário salientar que o importante para a manutenção da certificação da 

empresa não é necessariamente que ela “não possua não conformidades”, o 

fundamental é que, se forem detectadas não conformidades nas auditorias, 

estas sejam corrigidas em tempo hábil conforme determinado. 

 

3. Observou-se que com a realização da auditoria na empresa os funcionários em 

geral ficaram mais envolvidos com os sistemas de gestão da empresa, quer 

seja com uma maior participação nos programas de reciclagem desenvolvidos 

pela empresa, quer seja com o debate sobre as certificações nos “corredores” 

da empresa. Os funcionários acabam adquirindo mais conhecimento sobre os 

programas ambientais e de SST desenvolvidos pela organização, fortificando 

o dinamismo e o funcionamento destes como um todo. 
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4.1.1.2 Principais aspectos observados na auditoria externa da empresa 

 

Foi realizada uma auditoria externa na empresa de engenharia em Março de 2012 

tendo por objetivo realizar a recertificação dos sistemas de gestão existentes na empresa. A 

auditoria de recertificação é necessária após três anos da certificação da empresa, pois o 

sistema necessita ser reavaliado de forma completa, para que sua certificação possa ser 

renovada. Desta forma, a auditoria foi realizada de forma a confirmar: 

 que os sistemas de gestão estão funcionando de acordo com os requisitos 

das normas cabíveis; 

 que a organização tenha efetivamente aplicado suas disposições 

planejadas; e 

 que os sistemas de gestão são capazes de atingir os objetivos da política da 

organização. 

Os sistemas de gestão da empresa foram analisados pela auditoria de 

recertificação para garantir que estes estejam cumprindo o atendimento aos requisitos 

normativos exigidos e, em particular, para assegurar que as ações corretivas necessárias à 

empresa tenham sido efetivamente implementadas.  

Desta forma, a auditoria constou de entrevistas com alguns funcionários, 

avaliação das principais atividades da empresa, análise de documentos, manuais e registros 

referentes às certificações entre outras atividades. Foi requerido basicamente por esta 

auditoria que a documentação, dos sistemas de gestão, estivesse em conformidade com os 

requisitos das normas aplicáveis de modo a prover estrutura suficiente de apoio à 

implementação e manutenção destes sistemas.  

Ao longo de todo o processo de auditoria, os sistemas de gestão devem 

demonstrar conformidade com os requisitos normativos. Assim, a organização deve 

demonstrar: 

 efetiva implementação, manutenção e melhoria de seus sistemas 

implantados; 

 o estabelecimento e monitoramento adequado dos objetivos dos sistemas 

de gestão; 

 a efetividade do programa de auditoria interna como ferramenta para 

manter e melhorar os sistemas de gestão.  
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 Pontos fracos 

 

No estudo de caso foram detectadas apenas não conformidades de grau menor.  

No entanto, os pontos fracos da auditoria dizem respeito à existência destas não 

conformidades, que também merecem atenção dos gestores tanto quanto as não 

conformidades de grau maior, de modo que se permita continuar promovendo a melhoria 

contínua dos sistemas.  

 

 Pontos fortes 

 

Encontram-se enumerados a seguir os pontos fortes observados durante a 

auditoria externa: 

 

1. A empresa apresentou prontamente um “Plano de Ação” para solucionar as não 

conformidades encontradas pela auditoria, assim como, também, tem por 

objetivo atender de imediato as “Oportunidades de Melhorias” verificadas 

pela auditoria.  De modo que os sistemas de gestão atendam perfeitamente às 

normas cabíveis e estejam em processo de melhoria contínua como exigido 

por estas. 

 

2. A organização atendeu de forma satisfatória os objetivos estipulados pela 

auditoria, apesar de terem sido averiguadas algumas não conformidades de 

grau menor, com isso lhe foi concedida a recertificação dos seus Sistemas de 

Gestão, que inclui, dentre eles, o Ambiental com a norma NBR ISO 14001: 

2004 e o de Segurança e Saúde no Trabalho com a norma  OHSAS 

18001:2007, renovando por mais três anos suas certificações.  

 

4.1.2 Análise dos questionários aplicados aos funcionários 

 

Como dito anteriormente foi aplicado um questionário sobre o SGA e o SGSST 

aos funcionários da empresa. As respostas dos questionários foram analisadas com o auxílio 

do programa Excel a partir da elaboração de gráficos para visualizar melhor as respostas 

fornecidas pelos funcionários.  
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As respostas das perguntas mais representativas estão apresentadas adiante, por 

meio de gráficos, seguidas de comentário:  

 

1. O primeiro bloco de perguntas realizou uma análise descritiva do perfil dos 

funcionários da empresa com perguntas sobre os seguintes temas: idade; sexo; função 

que exerce na empresa (ver Gráfico 4.1); e tempo que está exercendo esta função na 

empresa (ver Gráfico 4.2): 

 

Gráfico 4.1 - Função desempenhada pelo funcionário na empresa 

 Fonte: A AUTORA, 2012 

 

De acordo com os dados obtidos 28% dos funcionários estão enquadrados em 

outros cargos, que não foram classificados dentro do questionário por serem funções bastante 

diferenciadas, como os cargos de supervisor, diretor, contínuo entre outros; 25% corresponde 

a cadistas (desenhistas); 22% dos funcionários entrevistados pertencem ao setor 

administrativo; 14% são engenheiros; 6% diz respeito a estagiários; estes compõem o quadro 

de funcionários da empresa durante todo o ano, com uma certa rotatividade de pessoal; e por 

fim, 5% dos entrevistados são operadores de computador, como exemplo o cargo de digitador. 

O conhecimento sobre a função dos funcionários se faz pertinente podendo deste 

modo direcionar, se necessário, palestras ou ações específicas para determinadas funções ou 

setores, para corrigir, desta forma, as possíveis deficiências de informação dos sistemas de 

gestão apresentadas pelos colaboradores.  
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Gráfico 4.2 - Tempo que o funcionário exerce a função na empresa 

                Fonte: A AUTORA, 2012 

 

De acordo com as respostas obtidas, 42% dos funcionários entrevistados possuem 

de 1 a 4 anos na empresa; 33% estão a menos de 1 ano, ou seja, se somados estes dois 

primeiros percentuais apresentados, 42% e 33%, temos 75% , ou seja podemos considerar que 

a maioria dos entrevistados está com pouco tempo de trabalho na empresa; 17% estão na 

empresa num período que varia de 5 a 9 anos; e a minoria dos funcionários, apenas 8%, estão 

há mais tempo na organização com 10 a 14 anos de trabalho. Investigando o fato da maioria 

(75%) dos funcionários serem contratados recentes da empresa, verificou-se através do estudo 

de caso, que o agravante para esta realidade diz respeito ao fato da alta rotatividade de 

funcionários na empresa.  

Essa informação é importante para os gestores, pois possibilita que eles avaliem o 

tempo de permanência dos funcionários na empresa, para posteriormente, de posse destes 

dados, elaborarem a programação dos treinamentos sobre SGA e SGSST a serem realizados 

na empresa para seus funcionários, conforme a periodicidade que se fizer necessária. 

Ressalta-se que a alta rotatividade provoca uma maior programação de treinamentos e 

palestras sobre os sistemas de gestão para capacitar o grande número de funcionários novos, 

perda de funcionários auditores internos entre outros. 

 

2. O segundo bloco de perguntas teve por objetivo traçar o perfil da saúde do funcionário 

da empresa, de modo que foi solicitado aos funcionários que respondessem questões a 

respeito de sua saúde física, como a prática de esportes (ver Gráficos 4.3). Com essa 

informação a empresa poderá estimular os funcionários à prática de exercícios físicos, 
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palestras motivacionais sobre cuidados com a saúde, bons hábitos de alimentação 

entre outros, se necessário. 

 

Gráfico 4.3 - A percepção do trabalhador em relação a sua saúde 

                              Fonte: A AUTORA, 2012 

 

Dentre os entrevistados, 58% dos funcionários disseram não praticar atividade 

física e 42% disseram, que pelo contrário, praticam sim alguma atividade esportiva. Podemos 

concluir que a maioria dos funcionários são sedentários e por isso precisam ser estimulados, 

de alguma forma pela empresa, para a prática de esportes, podendo ser através de palestras 

que abordem a importância das atividades físicas para a saúde do corpo, incentivando a 

criação de times de futebol entre os funcionários nos finais de semana, entre outros. O esporte 

além de ser importante para a saúde também incentiva a integração entre os funcionários 

E foi avaliado também neste bloco de perguntas sobre o bem estar do funcionário 

no ambiente de trabalho (ver Gráficos 4.4, 4.5 e 4.6).  
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Gráficos 4.4 e 4.5 - Avaliação do trabalhador quanto a sua função 

Fonte: A AUTORA, 2012                                               Fonte: A AUTORA, 2012 

 

O gráfico 4.4 traz a informação que (92%) dos funcionários afirmam gostar da 

função que exercem na empresa, e somente (8%) não gostam. Já no gráfico 4.5, (89%) dos 

funcionários afirmam se considerarem trabalhadores saudáveis e 11% não se consideram.  

Os dados destes dois gráficos são correspondentes, já que a maioria dos 

entrevistados se diz satisfeitos na função que exerce na empresa (92%) e a maioria também 

(89%) sente-se um trabalhador saudável. Sabe-se que o trabalhador tende a se sentir saudável 

se estiver realizando uma atividade que lhe dê prazer.  

O fato de não ter sido o mesmo percentual (92%) nos dois gráficos sugere que 

pode existir outro motivo que não seja “gostar da função exercida na empresa” e que estaria 

gerando o fato do funcionário não estar “se considerando saudável com a função que exerce”, 

como por exemplo, um problema de saúde, ou até mesmo algum desentendimento com algum 

colega de trabalho. 
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Gráfico 4.6 - Avaliação do trabalhador do ambiente de trabalho 

                                         Fonte: A AUTORA, 2012 

 

O gráfico 4.6 mostra a avaliação feita pelos funcionários de seu ambiente de 

trabalho, onde (70%) destes o consideram “Bom”; (19%) classificam como “Ótimo”; e (11%) 

avaliam seu ambiente de trabalho como “Regular”. Observou-se que nenhum dos funcionários 

interrogados considerou seu ambiente de trabalho “Ruim”. Os dados deste gráfico corroboram 

os resultados vistos nos gráficos anteriores 4.4 e 4.5 mostrando a percepção do trabalhador 

sobre seu ambiente de trabalho e como este o influencia na realização de suas atividades.  

Os questionamentos apresentados nos gráficos 4.4, 4.5 e 4.6 auxiliarão os gestores 

a perceberem o bem estar do trabalhador no ambiente de trabalho. Estes dados, inclusive, 

poderão auxiliar a empresa a encontrarem, antecipadamente, prováveis problemas, 

principalmente no que se refere à adaptação dos funcionários nos cargos por eles ocupados. 

Com isso a alta direção poderá até promover mudanças de cargos, se necessário, de modo a 

manter a empresa sempre trabalhando em harmonia com os trabalhadores satisfeitos, e 

consequentemente mais produtivos.  

Desta forma, com a análise destes dados, a empresa poderá adotar medidas para 

promover melhorias para os seus colaboradores, como: plano de cargos e carreiras, promoção, 

troca de funções, etc. A avaliação do ambiente de trabalho é um dado importante a fim de 

promover melhorias em suas instalações e em suas atividades. Os dados deste bloco de 

perguntas se complementam, e a análise em conjunto das respostas poderá promover 

mudanças significativas no ambiente de trabalho da empresa, se assim for entendido pela 

organização conforme as respostas fornecidas pelos colaboradores. 
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Nos próximos blocos de perguntas, 3 e 4, pode-se avaliar o quanto os 

trabalhadores são conhecedores dos aspectos do SGA e SST, respectivamente. Estas 

perguntas objetivam fornecer dados importantes à empresa, que possam subsidiar a tomada de 

decisão da alta direção a respeito do tema abordado, e em quais setores deverá ser dada 

prioridade nos treinamentos a serem realizados na empresa, assim como nos investimentos 

nos sistemas de gestão.   

As respostas de cada um destes blocos serão discutidas a seguir: 

 

3. O terceiro bloco de perguntas trouxe questões sobre Segurança do Trabalho, fazendo 

questionamentos a respeito de como a empresa encara esta temática, e qual a 

percepção que o trabalhador possui de segurança em seu local de trabalho (ver 

Gráficos 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11). 

 

Gráfico 4.7 e 4.8 - Avaliação do nível de informação dos funcionários quanto as ações de SST 

promovidas na empresa 

Fonte: A AUTORA, 2012                                                     Fonte: A AUTORA, 2012 

 

O gráfico 4.7 retrata o percentual de funcionários que disseram ter conhecimento 

sobre a CIPA da empresa, e como pode ser observado, (100%) destes afirmam ter 

consciência. O gráfico 4.8 registra que (97%) dos funcionários sabem da existência da brigada 

de incêndio na empresa, enquanto somente (3%) não souberam informar. Os números de 

ambos os gráficos são bastante positivos, se considerarmos que 75% dos funcionários estão 

relativamente há pouco tempo na empresa como mostrado no gráfico 4.2 anteriormente, e 

mesmo assim detêm conhecimento sobre o assunto.  
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Gráfico 4.9 - Avaliação do nível de informação dos funcionários quanto à existência de mapa 

de risco na empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: A AUTORA, 2012                        

 

O gráfico apresenta que (97%) dos entrevistados mostraram ter conhecimento a 

cerca da existência de um mapa de risco na empresa; e apenas (3%) não souberam informar. 

Perguntas para saber se os funcionários têm conhecimento sobre iniciativas de SST da 

empresa como CIPA, brigada de incêndio e mapa de risco são de extrema importância para os 

gestores saberem se os funcionários realmente possuem conhecimento sobre temas 

considerados básicos na área de SST na empresa. 

 

Gráfico 4.10 e 4.11 - Avaliação do nível de informação dos funcionários quanto à rota de fuga 

da empresa 

Fonte: A AUTORA, 2012                                                   Fonte: A AUTORA, 2012                        
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O gráfico 4.10 mostra que (100%) dos funcionários têm conhecimento sobre a 

existência da “Rota de fuga” da empresa. No gráfico 4.11 verificamos que dentre os 

entrevistados (89%) afirmaram saberem utilizar-se a rota de fuga, enquanto (11%) disseram 

não saber utilizá-la. Neste caso, foi detectado que existem funcionários que precisam passar 

por treinamento para aprenderem a utilizar a rota de fuga, já que todos disseram conhecê-la, 

porém 11% disseram que não saberiam utilizá-la. Lembrando que rota de fuga é um caminho 

traçado dentro da empresa que dê acesso rápido e fácil à saída da empresa, devendo ser bem 

sinalizado e divulgado a todos os funcionários, principalmente novatos, para ser utilizado 

numa situação de emergência, como no caso de um incêndio. 

Os dados analisados pelas questões dos gráficos 4.10 e 4.11 transmitem aos 

gestores informações pertinentes sobre o funcionamento do SGSST. E como abordado nas 

demais perguntas referentes ao tema Segurança do Trabalho, a análise das respostas dos 

funcionários nortearão os responsáveis pelo sistema de gestão a respeito das mudanças que se 

fazem necessárias, além de fornecer a percepção dos trabalhadores sobre o sistema, 

permitindo que a empresa planeje adequadamente seus treinamentos na área, conforme 

resultados obtidos nos questionários. 

 

4. Por fim, foi realizada análise do último bloco do questionário, onde foi solicitado aos 

funcionários que respondessem questões sobre os aspectos ambientais da empresa, tais 

como: programas de reciclagem, certificação e política ambiental (ver gráficos 4.12, 

4.13 e 4.14).  

 

Gráfico 4.12 - Avaliação do conhecimento dos funcionários a cerca dos programas de 

reciclagem desenvolvidos pela empresa 

Fonte: A AUTORA, 2012                        
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De acordo com o questionamento feito aos funcionários sobre a existência na 

empresa de programas de reciclagem, (100%) dos funcionários disseram conhecer a 

existência desse tipo de programa na empresa. Esse fato mostra que o programa está bastante 

difundido na empresa. Essa informação fornece o retorno aos gestores do nível de alcance dos 

programas de reciclagem implementados na empresa, mostrando o quanto os funcionários 

estão atentos à existência de programas ambientais.   

 

Gráfico 4.13 e 4.14 - Avaliação do nível de informação dos funcionários sobre o SGA 

Fonte: A AUTORA, 2012                                               Fonte: A AUTORA, 2012                        

 

O gráfico 4.13 mostra que (86%) dos funcionários sabem da existência de uma 

política ambiental estabelecida na empresa, e (14%) não souberam informar. No gráfico 4.14 

nos deparamos com uma pergunta semelhante a apresentada no gráfico anterior, pois é 

questionado agora ao entrevistado se ele tem conhecimento se a empresa possui alguma 

certificação ambiental. De modo que (80%) dos entrevistados afirmaram que a empresa 

possui certificação ambiental; (17%) não souberam informar; e (3%) não responderam. 

Ficou evidenciado nos gráficos acima que a maior parcela dos funcionários estão 

bem informados quanto a existência da política e da certificação ambiental, com 86% e 80%, 

respectivamente, de resultado positivo. No entanto, ficou evidenciado que uma parcela de 

funcionários ainda não tomou conhecimento a cerca da política e da certificação ambiental, 

14% e 20%, respectivamente. O que merece atenção dos gestores, para que seja dado maior 

destaque ao assunto dentro da empresa. 
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Neste último bloco de perguntas foi questionado aos funcionários também sobre a 

realização das auditorias interna e externa na empresa (ver Gráficos 4.15 e 4.16), e a 

frequência de realização destas (ver Gráficos 4.17 e 4.18). 

 

Gráfico 4.15 e 4.16 - Avaliação sobre a realização das auditorias  

Fonte: A AUTORA, 2012                                                  Fonte: A AUTORA, 2012                        

 

De acordo com o gráfico 4.15 (89%) dos entrevistados têm conhecimento sobre a 

realização das auditorias internas periódicas dos sistemas de gestão da empresa; (6%) não 

souberam informar; e (5%) afirmaram que não são realizadas tais auditorias na empresa. No 

gráfico 4.16 (80%) dos entrevistados afirmaram que são realizadas auditorias externas 

periódicas dos sistemas de gestão da empresa; (14%) não souberam informar; (3%) disseram 

que não são realizadas tais auditorias; e (3%) não responderam. 

Diante do exposto concluímos que a maioria dos funcionários possui 

conhecimento sobre a realização das auditorias na empresa, porém ainda existe uma parcela 

de funcionários que diz não saber, ou ainda, que afirmam não serem realizadas tais auditorias 

na empresa. Este resultado mostra que os gestores precisam estar atentos aos funcionários 

pouco informados, pois este assunto merece bastante atenção, pela sua importância para a 

empresa na renovação das certificações. 

Informação também muito valiosa para os gestores para o planejamento de 

palestras e identificar o conhecimento que os trabalhadores têm sobre a realização das 

auditorias. 
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Gráfico 4.17 e 4.18 - Avaliação sobre a frequência de realização das auditorias 

Fonte: A AUTORA, 2012                                                   Fonte: A AUTORA, 2012 

                                                  

No gráfico 4.17 verificamos que 52% dos entrevistados responderam 

corretamente quanto a frequência de realização das auditorias internas (2 vezes ao ano); 36% 

responderam (1 vez por ano); e 12% responderam (mais de duas vezes por ano). Comparando 

com o gráfico 4.15 que mostra que 89% dos entrevistados afirmam que são realizadas 

auditorias internas periódicas na empresa, podemos concluir que, apesar de 37% dos 

entrevistados terem conhecimento sobre a realização das auditorias internas, eles não sabem 

da periodicidade com que elas ocorrem. 

Já no gráfico 4.18 observamos que 83% dos funcionários responderam 

corretamente quando afirmaram que as auditorias externas ocorrem (uma vez por ano); 11% 

dos entrevistados não responderam; e 6% responderam (duas vezes por ano). Confrontando 

com o gráfico 4.16 observamos uma curiosidade, pois 80% dos funcionários afirmaram que 

são realizadas auditorias externas periódicas, porém quando questionados sobre a frequência 

destas como mostrado no gráfico 4.18, 83% dos entrevistados acertaram respondendo 

corretamente (uma vez por ano). Podem-se tirar algumas conclusões a respeito deste assunto, 

que estão descritas a seguir: 3% dos entrevistados sabiam que era realizada alguma auditoria 

anualmente, porém quando questionados anteriormente sobre auditorias internas e externas 

não souberam diferenciá-las quanto a realização; ou ainda, pode ter sido falta de atenção dos 

entrevistados. Pois se esperava que no máximo 80% dos entrevistados respondessem 

corretamente sobre a frequência de realização das auditorias, já que foi este total de 

entrevistados que acertaram quando responderam de forma correta anteriormente que a 

empresa realizava auditorias externas periódicas. 
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 Funcionários comprometidos e responsáveis são garantias para o funcionamento 

e desenvolvimento dos sistemas de gestão nas empresas, por esse motivo é de fundamental 

importância que as empresas realizem periodicamente uma verificação quanto ao nível de 

informação dos funcionários sobre os sistemas, para que as medidas cabíveis sejam tomadas 

para correção às deficiências de informação detectadas e, consequentemente de prováveis 

erros cometidos, ou que possam vir a acontecer na empresa devido à falta de informação de 

seus funcionários.  

A partir de todas as respostas obtidas com o questionário, os responsáveis pelos 

sistemas de gestão da empresa poderão tomar as medidas necessárias para corrigir os erros, e 

também averiguar o quanto os funcionários sabem sobre determinado assunto para planejar, 

entre outras ações, treinamentos e cursos.  

No próximo tópico faremos uma análise do nível de informação dos funcionários 

da empresa estudada sobre os sistemas de gestão a partir das perguntas consideradas 

relevantes do questionário aplicado, ou seja, aquelas perguntas que transmitem ao gestor os 

pontos primordiais do nível de conhecimento demonstrado pelos funcionários entrevistados 

sobre o SGA e o SGSST.  

 

4.1.3 Verificação do nível de informação dos funcionários 

 

Após aplicação da metodologia prevista procedeu-se à análise dos dados obtidos a 

partir da aplicação do questionário para medir o nível de informação dos funcionários 

conforme classificação por níveis organizacionais: Estratégico, Tático e Operacional. 

As perguntas respondidas corretamente, por todos os funcionários, foram 

classificadas como tendo apresentado Nível de Informação Excelente (100%). E assim 

estabeleceu-se uma classificação para o nível de informação de acordo com a porcentagem de 

funcionários que responderam corretamente às perguntas em: Ótimo (90% - 99,9%), Bom 

(80% - 89,9%), Razoável (51 – 79,9%) e Ruim (≤ 50%). De acordo com esta porcentagem 

procedeu-se a classificação em ordem decrescente para facilitar a análise dos dados (ver 

Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3).  
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Tabela 4.1 - Classificação das perguntas conforme porcentagem de funcionários que 

responderam corretamente aos questionamentos – Nível Estratégico 

 

NÍVEL ESTRATÉGICO 

CLASSIFICAÇÃO DO 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO  
PERGUNTAS

1
 

PERCENTUAL 

OBTIDO 

Excelente 100% 

Que tipos de riscos você está mais sujeito no seu local 

de trabalho? 
100% 

Alguma palestra informativa sobre saúde e segurança 

no trabalho é realizada na empresa? 
100% 

Com que frequência? 100% 

Existe na empresa um mapa de risco? 100% 

Existe brigada de incêndio na sua empresa? 100% 

Existe CIPA na sua empresa? 100% 

Existe na sua empresa pelo menos uma rota de fuga 

para eventuais emergências? 
100% 

Você saberia utilizar-se da rota de fuga caso fosse 

necessário? 
100% 

Existe alguma certificação de segurança e saúde 

ocupacional? 
100% 

Sua empresa possui alguma certificação ambiental? 100% 

Na empresa é feita alguma ação voltada para a 

redução, reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos 

sólidos gerados, tais como papel, lâmpadas, pilhas 

etc.? 

100% 

A empresa possui manual próprio que descreva os 

principais elementos que compõem o seu sistema de 

gestão ambiental? 

100% 

São realizadas auditorias internas periódicas do 

Sistema Integrado de Gestão? 
100% 

Com que frequências estas auditorias são realizadas? 100% 

São realizadas auditorias externas periódicas do 

Sistema Integrado de Gestão? 
100% 

Com que frequências estas auditorias são realizadas? 100% 

Ótimo 90% - 99,9% - - 

Bom 80% - 89,9% - - 

Razoável 51% - 79,9% -  

Ruim ≤ 50%  

Você sabe quais são os funcionários pertencentes à 

Brigada? 
0% 

Existe uma política ambiental estabelecida na 

empresa? 
0% 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

1
Classificação das perguntas segundo o tema questionado:  

 

 

 

LEGENDA: 

 SGSST 

 SGA 

 Auditoria dos Sistemas de Gestão 

 Zona considerada crítica, com as perguntas classificadas dentro do “Nível de Informação Deficiente”. 



127 

 

 

Tabela 4.2 - Classificação das perguntas conforme porcentagem de funcionários que 

responderam corretamente aos questionamentos – Nível Tático 

 

NÍVEL TÁTICO 

CLASSIFICAÇÃO DO 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO 
PERGUNTAS

1
 

PERCENTUAL 

OBTIDO 

Excelente 100% 

Que tipos de riscos você está mais sujeito no seu local 

de trabalho? 
100% 

Alguma palestra informativa sobre saúde e segurança no 

trabalho é realizada na empresa? 
100% 

Existe na empresa um mapa de risco?  

Existe brigada de incêndio na sua empresa? 100% 

Existe CIPA na sua empresa? 100% 

Existe na sua empresa pelo menos uma rota de fuga para 

eventuais emergências? 
100% 

Você saberia utilizar-se da rota de fuga caso fosse 

necessário? 
100% 

Você sabe quais são os funcionários pertencentes à 

Brigada? 
100% 

Existe alguma certificação de segurança e saúde 

ocupacional? 
100% 

Sua empresa possui alguma certificação ambiental? 100% 

Existe uma política ambiental estabelecida  na empresa? 100% 

Na empresa é feita alguma ação voltada para a redução, 

reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos sólidos 

gerados, tais como papel, lâmpadas, pilhas etc.? 

100% 

A empresa possui manual próprio que descreva os 

principais elementos que compõem o seu sistema de 

gestão ambiental? 

100% 

São realizadas auditorias internas periódicas do Sistema 

Integrado de Gestão? 
100% 

Com que frequências estas auditorias são realizadas? 100% 

São realizadas auditorias externas periódicas do Sistema 

Integrado de Gestão? 
100% 

Com que frequências estas auditorias são realizadas? 100% 

Ótimo 90% - 99,9% - - 

Bom 80% - 89,9% - - 

Razoável 51% - 79,9% - - 

Ruim ≤ 50%  
Com que frequência as palestras sobre SST são 

realizadas na empresa? 
0% 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

1
Classificação das perguntas segundo o tema questionado:  

 

 

 

 

LEGENDA: 

 SGSST 

 SGA 

 Auditoria dos Sistemas de Gestão 

 Zona considerada crítica, com as perguntas classificadas dentro do “Nível de Informação Deficiente”. 
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Tabela 4.3 - Classificação das perguntas conforme porcentagem de funcionários que 

responderam corretamente aos questionamentos – Nível Operacional 

 

NÍVEL OPERACIONAL 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL 

DE INFORMAÇÃO 
PERGUNTAS

1
 

PERCENTUAL 

OBTIDO 

Excelente 100% 

Existe CIPA na sua empresa? 100% 

Existe na sua empresa pelo menos uma rota de fuga 

para eventuais emergências? 
100% 

Na empresa é feita alguma ação voltada para a 

redução, reciclagem ou reaproveitamento dos 

resíduos sólidos gerados, tais como papel, lâmpadas, 

pilhas etc.? 

100% 

Ótimo 90% - 99,9% 

Existe na empresa um mapa de risco? 97,2% 

Existe brigada de incêndio na sua empresa? 97,2% 

Alguma palestra informativa sobre saúde e 

segurança no trabalho é realizada na empresa? 
94,4% 

A empresa possui manual próprio que descreva os 

principais elementos que compõem o seu sistema de 

gestão ambiental? 

91,7% 

Bom 80% - 89,9% 

Você saberia utilizar-se da rota de fuga caso fosse 

necessário? 
88,9% 

São realizadas auditorias internas periódicas do 

Sistema Integrado de Gestão? 
88,9% 

Existe alguma certificação de segurança e saúde 

ocupacional? 
86,1% 

Existe uma política ambiental estabelecida  na 

empresa 
86,1% 

Que tipos de riscos você está mais sujeito no seu 

local de trabalho? 
83,3% 

Sua empresa possui alguma certificação ambiental? 80,6% 

São realizadas auditorias externas periódicas do 

Sistema Integrado de Gestão? 
80,6% 

Razoável 51% - 79,9% 

Com que frequências as auditorias externas são 

realizadas? 
75,0% 

Com que frequência as palestras sobre SST são 

realizadas na empresa? 
61,1% 

Você sabe quais são os funcionários pertencentes à 

Brigada? 
52,8% 

Ruim ≤ 50%  
Com que frequências as auditorias internas são 

realizadas? 
47,2% 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

1
Classificação das perguntas segundo o tema questionado:  

 

 

 

 

LEGENDA: 

 SGSST 

 SGA 

 Auditoria dos Sistemas de Gestão 

 Zona considerada crítica, com as perguntas classificadas dentro do “Nível de Informação Deficiente”. 
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Podemos observar nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, acima, o desempenho obtido por cada 

nível organizacional da empresa, por pergunta aplicada do questionário, com isso, medindo o 

nível de informação dos funcionários sobre o SGA e SGSST da empresa de engenharia. Com 

a análise dos resultados podemos observar onde se encontram as deficiências de informação 

sobre os sistemas de gestão para cada um dos níveis organizacionais da empresa.  

De forma a discutir os principais resultados obtidos com o questionário, que aqui 

diz respeito às perguntas que merecem atenção dos gestores por terem sido enquadradas 

dentro do nível de classificação de informação “Razoável (51% - 79,9%)” e/ou “Ruim (≤ 

50%)”, demonstrando que os funcionários necessitam de maiores esclarecimentos sobre os 

temas abordados, listaram-se estas perguntas logo abaixo, divididas de acordo com o nível 

organizacional em que se apresentaram: 

 

A. Nível Estratégico: apresentou deficiência de informação em dois questionamentos 

classificados dentro do nível de informação Ruim. 

 

Dentro dos níveis de informação considerados críticos (Razoável e Ruim) este 

nível organizacional apresentou deficiência de informação em uma pergunta da área 

ambiental (Existe uma política ambiental estabelecida na empresa?) e outra da área de SST 

(Você sabe quais são os funcionários pertencentes à Brigada?), enquadradas na classificação 

“Ruim”.  O que mais chamou a atenção foi o fato deste nível não saber da existência da 

Política Ambiental da empresa, já que se trata de um dado fundamental para o funcionamento 

do SGA desta. Desta forma, os gestores precisam dirigir uma maior atenção para esta área a 

fim de descobrir os motivos que geraram esta deficiência de informação, de modo a corrigi-la 

de imediato, devido a sua importância. A organização deve procurar suprir a deficiência de 

informação detectada neste nível por meio de esclarecimentos sobre o assunto através de 

treinamentos, palestras e outros. Lembrado que o envolvimento da alta administração é 

essencial para o funcionamento adequado dos sistemas de gestão da empresa. 

 

B. Nível Tático: foi detectada carência de informação em somente uma pergunta, 

classificada dentro do nível Ruim.  

 

O nível tático apresentou deficiência de informação somente em uma pergunta 

sobre SGSST (Com que frequência as palestras sobre SST são realizadas na empresa?). 
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Acredita-se que uma das causas que podem ter causado esta deficiência de informação pode 

ter sido “falha de comunicação interna”. As ações necessárias precisarão ser tomadas pela alta 

direção para correção desta deficiência de informação neste nível. 

 

C. Nível Operacional: neste nível, as questões que merecem atenção dos gestores foram 

classificadas em dois grupos: Razoável e Ruim. 

 

O nível operacional apresentou 3 questões dentro do nível de classificação 

“Razoável”, sendo duas sobre SGSST e uma sobre o SGA. Apresentou também uma questão 

sobre o SGA classificada no nível “Ruim”. 

A pergunta “Com que frequências as auditorias internas são realizadas?” foi a que 

obteve o pior resultado neste nível, tendo sido respondida corretamente por apenas 47,2% dos 

entrevistados. Outra pergunta similar “Com que frequências as auditorias externas são 

realizadas?” obteve 75% de acertos entre os que responderam ao questionamento. De acordo 

com o exposto chegou-se a conclusão de que os funcionários do nível operacional possuem 

deficiência de informação quanto a frequência de realização das auditorias realizadas na 

empresa, principalmente a Auditoria Interna. É necessário que o assunto seja esclarecido aos 

funcionários por meio de palestras, ou durante a própria realização das auditorias, durante os 

preparativos para a realização das mesmas. Inclusive, deixando bastante claro a todos os 

funcionários sobre a importância que as auditorias possuem para as certificações e para o 

funcionamento dos sistemas de gestão da empresa. 

Outra pergunta que foi respondida corretamente apenas por um pouco mais de 

50% dos funcionários do nível operacional (52,8%) foi: “Você sabe quais são os funcionários 

pertencentes à Brigada?”. Isso mostra que são poucos os funcionários que conhecem todos os 

componentes da Brigada de Incêndio da empresa, fato este preocupante, pois no caso de uma 

emergência, uma significativa parcela de funcionários pode não saber bem a quem se dirigir 

para resolver o problema. É importante que todos os funcionários da empresa conheçam todos 

os integrantes da Brigada de Incêndio, pois diante de uma emergência, o fato de possuir a 

informação correta torna-se fundamental para a rápida resolução do problema. 

Por fim, a última pergunta verificada dentro da faixa de classificação considerada 

como crítica foi: “Com que frequência as palestras sobre SST são realizadas na empresa?”, 

com 61,1% de acertos obtidos. A provável explicação para esse baixo percentual de acertos 

pode ser explicado por um outro dado obtido pelo questionário e pelo estudo de caso: a alta 
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rotatividade de pessoal. Se há um fluxo considerável de funcionários na empresa, eles 

provavelmente passaram por um número diferente de treinamentos: os funcionários antigos 

passaram por todos os treinamentos planejados para um ano na empresa, por exemplo, 

enquanto um novato que entrou no segundo semestre do ano só passou pela metade dos 

treinamentos. Os gestores da empresa precisarão explorar mais o fato para obterem as 

resoluções para efetuarem as correções necessárias na empresa.  

Observou-se que duas perguntas ligadas ao SGSST se repetiram entre aquelas que 

apresentaram deficiência de informação pelos entrevistados, e são elas: 

1. “Você sabe quais são os funcionários pertencentes à Brigada?” 

2. “Com que frequência as palestras sobre SST são realizadas na empresa?” 

 

Como estas dúvidas foram frequentes entre os níveis organizacionais, precisam 

ser esclarecidas, e logo que possíveis elucidadas, principalmente a primeira, por estar 

relacionada diretamente com a segurança dos funcionários. 

Os gestores precisam estar atentos nestes casos, procurando descobrir o motivo da 

deficiência de informação e ficar atentos a todos os detalhes apresentados pelo questionário, 

traçando planos para tentar resolver de forma rápida e eficaz os problemas encontrados. 

A partir destas observações a alta direção poderá tomar as medidas cabíveis a fim 

de reparar as deficiências de informação encontradas em cada um dos níveis organizacionais 

da empresa. 

Visando obter o máximo de informações para se realizar o aprimoramento dos 

sistemas de gestão da empresa, analisaram-se os dados a partir das médias dos percentuais 

obtidos, de todas as perguntas respondidas, por nível organizacional (ver Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 - Médias obtidas por nível organizacional 

MÉDIA DE CADA NÍVEL ORGANIZACIONAL MÉDIA TOTAL DOS 

NÍVEIS 

ORGANIZACIONAIS NÍVEL 

ESTRATÉGICO 

NÍVEL 

TÁTICO 

NÍVEL 

OPERACIONAL 

88,9% 94,4% 84,0% 89,1% 

          Fonte: A AUTORA, 2012
 

 

O Nível Tático apresentou o melhor desempenho dos níveis avaliados, 

apresentando 94,4% de acertos na resolução do questionário; em seguida está o Nível 
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Estratégico (88,9%), e o Nível Operacional (84,0%). Todos os resultados são bastante 

positivos, e demonstram que todos os níveis organizacionais encontram-se relativamente bem 

informados sobre os sistemas de gestão da empresa avaliados pelo questionário. A média total 

obtida a partir das médias de cada nível, 89,1%, confirma o bom desempenho relatado. 

 

No intuito de visualizar melhor os resultados e facilitar a análise pela alta direção 

da empresa, enquadraram-se estes percentuais das médias dos níveis organizacionais dentro 

da mesma faixa de classificação, feita inicialmente para as perguntas do questionário, no 

intuito de fazer uma classificação final para o desempenho de cada nível organizacional na 

resolução do questionário (ver Tabela 4.5). 

 

Tabela 4.5 - Classificação do desempenho obtido por nível organizacional. 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE 

INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A 

PORCENTAGEM 

PORCENTAGEM DO DESEMPENHO 

APRESENTADO POR NÍVEL 

ORGANIZACIONAL 

Excelente 

100% 
- - 

Ótimo 

90% - 99,9% 
94,4% Nível Tático 

Bom 

80% - 89,9% 

88,9% Nível Estratégico 

84,0% Nível Operacional 

Razoável 

51% - 79,9% 
- - 

Ruim 

≤ 50%  
- - 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

 

De acordo com a classificação feita o nível tático apresentou um “Ótimo” 

desempenho na resolução do questionário, e os níveis estratégico e operacional apresentaram 

desempenho considerado “Bom”. Isso quer dizer que se pode considerar que todos os níveis 

organizacionais obtiveram um desempenho satisfatório na resolução do questionário. Caso 

contrário, se eles tivessem apresentado desempenho “Razoável” ou/e “Ruim”, esta 

classificação serviria como um alerta para a alta direção e gestores para agirem de imediato. 

Atuando primeiramente nas áreas detectadas pelo questionário e em seguida elaborando um 

plano de ação para corrigir as falhas de informação. Desta forma, foi realizada a medição do 
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nível de informação dos funcionários conforme o nível organizacional ocupado por eles na 

empresa. 

 Adiante, foi dado um novo tratamento aos dados, avaliando a média obtida por 

cada tema questionado para cada um dos níveis organizacionais questionados. Com isso 

podemos visualizar o desempenho que cada nível demonstrou para cada um dos temas 

interrogados, ver Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 - Médias por temas  

Fonte: A AUTORA, 2012
 

 

Podemos observar que o nível operacional apresentou percentuais menores se 

comparados aos percentuais dos outros níveis; isto se deve ao fato do número de entrevistados 

deste nível ter sido bem maior do que os entrevistados dos outros níveis. Este número de 

entrevistados oferece uma maior variação nos percentuais obtidos, e oferece um melhor 

retorno, para os gestores, do nível de informação que os funcionários possuem sobre os 

sistemas de gestão. 

De posse destes dados, os gestores poderão direcionar a ordem dos treinamentos 

que precisam ser oferecidos aos funcionários, conforme o percentual observado por tema e 

por nível organizacional.  

As providências a serem tomadas devem obedecer à ordem dos resultados obtidos, 

dando prioridade aos temas com percentual de acertos baixo pelos funcionários. No caso 

acima, a ordem de prioridades estabelecidas para resolução das deficiências de informação, 

ficou da seguinte forma: 

1. O tema Auditoria no Nível Operacional (72,9%); 

2. O tema Ambiental no Nível Estratégico (75,0%); 

3. O tema SGSST no Nível Operacional (86,1%); 

4. O tema SGA no nível Operacional (89,6%); e assim por diante. 

NÍVEIS 

ORGANIZACIONAIS 
MÉDIA SGSST MÉDIA SGA 

MÉDIA 

AUDITORIA 

Nível Estratégico 90,0% 75,0% 100,0% 

Nível Tático 90,0% 100,0% 100,0% 

Nível Operacional 86,1% 89,6% 72,9% 
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Por fim, para avaliar o desempenho dos funcionários em relação a cada um dos 

temas entrevistados no questionário (SGSST, SGA e Auditoria), calcularam-se as médias 

totais dos acertos obtidos por eles de acordo com cada um dos assuntos abordados, ver Tabela 

4.7: 

Tabela 4.7 - Médias totais por temas entrevistados 

MÉDIAS TOTAIS POR TEMAS 

MÉDIA SGSST MÉDIA SGA MÉDIA AUDITORIA 

88,70% 88,19% 90,97% 

          Fonte: A AUTORA, 2012
 

 

Os resultados demonstram que todos os temas conseguiram obter uma boa 

avaliação pelos funcionários. Os temas SGSST e SGA obtiveram um percentual bastante 

próximo, 88,70% e 88,19%, respectivamente; e o tema Auditoria obteve avaliação positiva de 

informação por 90,97% dos entrevistados. Estes números demonstram que os temas estão 

sendo abordados, praticamente, com a mesma atenção e importância pela empresa, como deve 

ser, pois todos os temas, assim como todos os sistemas de gestão, são importantes para a 

organização, para o funcionamento dos sistemas de gestão e para a renovação das 

certificações da empresa. 

 

4.1.4 Avaliação do SGA da empresa de engenharia consultiva certificado pela norma NBR 

ISO 14001:2004 

 

A empresa possui a certificação NBR ISO 14001:2004 do seu Sistema de Gestão 

Ambiental desde 2009 demonstrando que se preocupa com os seus aspectos e impactos 

ambientais. Sua política ambiental propicia a realização de diversas atividades voltadas à 

preservação do meio ambiente, tais como: 

 Redução, Reuso e Reciclagem de papel; 

 Economia de energia; 

 Reciclagem de cartuchos e toners; 

 Reciclagem de lâmpadas; 

 Destinação adequada de pilhas e baterias utilizadas pela empresa; 

 Opção dos funcionários pela utilização de copo de vidro para tomar água, 

ao invés dos copinhos de plástico. 

 



135 

 

 

A empresa em estudo está enquadrada no ramo de atividade (engenharia 

consultiva) que apresenta poucos aspectos ambientais, considerados significativos, na 

realização de suas atividades, tais como: consumo de energia, cartucho e toner, e alto 

consumo de papel. No entanto, têm-se observado que estas organizações estão em ritmo 

crescente de expansão no mercado, possuindo em 2010 mais de 40.000
55

 funcionários no 

Nordeste do país. Este fato merece atenção dos gestores destas empresas, pois, se 

considerados os aspectos ambientais de uma parcela significativa destas organizações, que 

acabam provocando diversos impactos ao meio ambiente, muitos são os prejuízos causados 

por estas empresas, devido ao consumo dos recursos naturais de forma expressiva. Por isso é 

de extrema importância que estas empresas deem atenção especial para a implementação de 

programas de reciclagem e reuso em suas instalações, principalmente de papel, já que 

trabalham com uma quantidade expressiva deste insumo na elaboração de projetos, relatórios 

e diagnósticos, seus principais produtos. 

Os aspectos ambientais da empresa foram identificados, e observou-se que, por se 

tratar de uma empresa do ramo de engenharia consultiva, mais especificamente da área de 

consultoria em projetos, ela apresentou um número menor de impactos ambientais, se 

comparado a empresas de construção civil ou indústrias químicas. Desta forma, os principais 

impactos da empresa são: grandes consumos de papel, cartucho e toner. Verificou-se que a 

empresa já monitora o consumo destes itens mensalmente, e trabalha com a redução e 

conscientização no ambiente de trabalho para evitar desperdícios, além de possuir programas 

de reciclagem de papel, cartucho e toner, de forma a diminuir os impactos gerados no meio 

ambiente. Constatou-se também que a empresa monitora o consumo de energia elétrica em 

suas instalações através do uso de indicador próprio (com o estabelecimento de metas), além 

de conscientizar seus funcionários sobre o uso e economia de energia elétrica. 

Outra prática adotada pela empresa, simples e ao mesmo tempo significativa, é a 

utilização de copos de vidro pelos funcionários, em substituição aos copinhos de plástico, 

evitando o desperdício de incontáveis copinhos pela empresa, e com isso preservando o meio 

ambiente. Iniciativas como estas são muito importantes para a preservação do meio ambiente, 

e precisam ser mais difundidas entre as empresas, principalmente por serem práticas.  

Verificou-se que a adoção de um SGA pelas empresas em geral, assim como a 

certificação desse sistema, é muito importante para a conservação dos recursos naturais, não 

somente pelas grandes empresas poluidoras, como também pelas menos poluidoras, como é o 

                                                 
55

 Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 
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caso das empresas de engenharia, como nesse estudo de caso. A certificação é relevante para 

o aperfeiçoamento do sistema, pois faz com que a empresa se preocupe constantemente com o 

atendimento aos requisitos legais aplicáveis. 

Constatou-se que a empresa possui um calendário de realização de palestras para 

os funcionários com enfoque na área ambiental, com a finalidade de conscientizá-los sobre 

diversos assuntos nessa área, tais como: consumo de energia elétrica, consumo de papel e 

coleta seletiva. Estas palestras são ministradas ora por alguns dos seus próprios funcionários, 

tais como representante dos sistemas de gestão, ora por palestrantes convidados pela empesa.  

Observou-se ainda que a empresa em estudo se beneficiou bastante com a adoção 

de um SGA, pelos seguintes motivos: melhoria de sua imagem perante aos clientes e 

fornecedores, e diferencial competitivo; além de ter beneficiado o meio ambiente com os 

programas ambientais desenvolvidos, como também atingiu diretamente os funcionários nessa 

questão ambiental, fazendo com que estes criassem, ou aumentassem, a visão da problemática 

ambiental pela qual o mundo passa atualmente, com o elevado consumismo, levando-os a 

também se envolverem com os programas ambientais promovidos pela empresa. 

 

4.1.5 Avaliação do SGSST da empresa de engenharia consultiva certificado pela norma 

OHSAS 18001:2007 

 

A empresa possui a certificação OHSAS 18001:2007 do seu Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho desde 2009, demonstrando que se preocupa com a saúde e 

segurança de seus colaboradores. Assim sendo, ela trata dos principais riscos aos quais seus 

funcionários estão sujeitos no ambiente de trabalho, que, no caso, são os riscos ergonômicos 

(esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, 

situação de estresse, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição 

de rotina intensa), através da adoção das seguintes medidas: 

 Aquisição de móveis como mesas e cadeiras com altura apropriada à cada 

funcionário de modo a permitir a realização de seu trabalho com conforto;  

 Obtenção de apoio para os pés, para os funcionários que necessitam, de 

modo a tornar o trabalho agradável e adequado ergonomicamente; 

 Por toda a empresa encontram-se avisos (comunicados de alerta sobre os 

riscos ergonômicos) para que os funcionários mantenham a postura correta 

enquanto trabalham.  
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A empresa promove eventos de SST para seus funcionários, como a SIPAT 

(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), onde ocorrem palestras e 

atividades a fim de melhorar a saúde do trabalhador, como observado nas palestras da SIPAT 

ocorridas em janeiro de 2012 sobre alimentação saudável, doenças sexualmente 

transmissíveis, e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Além das palestras 

ministradas durante a SIPAT, a empresa possui um cronograma de palestras sobre SST para 

realização durante todo o ano, contando com temas como: orientações sobre a prevenção 

LER/ DORT
1
, AIDS, orientações sobre higienização, como evitar acidentes de trabalho, 

orientações sobre o tabagismo e hipertensão. 

A empresa conta ainda com diversos programas, ações e equipamentos 

relacionados à área de SST na empresa, tais como: CIPA, Brigada de incêndio, Mapa de risco, 

Rota de fuga, extintores de incêndio e outros. Enfim, existe toda uma preocupação pelos 

gestores em manter um ambiente confortável e seguro na empresa para que seus funcionários 

possam desenvolver suas atividades com conforto e segurança. 

 

4.1.6 Análise dos indicadores existentes na empresa 

 

A empresa conta atualmente com 17 indicadores para avaliar o desempenho dos 

seus sistemas de gestão: SGA, SGSST e Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Destes 

indicadores, 03 (três) são do SGA e 02 (dois) do SGSST. Pode-se explicar a existência de um 

número menor de indicadores para o SGA e o SGSST, em relação ao SGQ, devido, 

provavelmente, ao ramo de atividade da empresa (Engenharia Consultiva), já que não 

apresenta tantos riscos aos seus colaboradores no ambiente de trabalho se comparados à 

construção civil, ou à indústria química. No entanto, os indicadores do SGA e SGSST 

merecem tanta atenção dos gestores quanto os indicadores do SGQ, devido à importância que 

eles possuem para o funcionamento da empresa, para a conservação e preservação do meio 

ambiente, e para a segurança e saúde do trabalhador. A seguir ver Tabela 4.8 com os 

indicadores do SGA e SGSST utilizados pela empresa: 
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Tabela 4.8 - Indicadores do SGA e SGSST da empresa de engenharia consultiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Dado fornecido pela empresa, 2012.
 

 

Os indicadores são monitorados mensalmente, com exceção do indicador “Nº de 

eventos de sensibilização para assuntos de SST” que é realizado por semestre.  

O acompanhamento aos indicadores ambientais permite à empresa controlar seus 

aspectos ambientais mais significativos, buscando alternativas de reciclagem e reuso para a 

utilização de papel, cartucho e toner, e de redução de consumo de energia elétrica, de modo a 

reduzir os impactos ambientais gerados no meio ambiente. Os dados são registrados 

mensalmente em planilhas do Excel pela secretária da controller, e são avaliados 

periodicamente pelos gestores para verificar se as metas estabelecidas para cada indicador 

estão sendo cumpridas. Caso alguma meta não esteja sendo alcançada, os gestores buscam 

solucionar o problema, a partir do estudo dos dados obtidos, verificando os fatos que podem 

tê-lo provocado e tomando as providências cabíveis. 

Enquanto isso, os indicadores do SGSST avaliam o “Nº de afastamentos por 

doenças laborais” ocorridos na empresa, mensalmente, e o “Nº de eventos de sensibilização 

para assuntos de SST”, semestralmente; o primeiro é monitorado pelo Departamento de 

Pessoal, e o segundo pelo responsável pelo SGSST. Ambos são indicadores que são 

facilmente mensuráveis, e transmitem dados importantes aos gestores da empresa sobre este 

sistema de gestão.  

Para que o indicador possa ter validade é necessário que lhe sejam estabelecidas 

metas, pois estas mostram se os resultados da empresa estão compatíveis com o planejado 

previamente, verificando onde é necessário melhorar. Verificou-se que para todos os 

indicadores da empresa foram estabelecidas metas, que são periodicamente monitoradas e 

avaliadas pelos responsáveis pelos sistemas de gestão e pela alta direção da empresa. O 

 Nº 
INDICADORES 

S
G

A
 1 Consumo de cartucho (funcionário/ mês) 

2 Consumo de papel (funcionário/ mês) 

3 Consumo de energia elétrica (funcionário/ mês) 

S
G

S
S

T
 

1 Nº de afastamentos por doenças laborais 

2 
Nº de eventos de sensibilização para assuntos de SST realizados por 

semestre 
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controle dos indicadores se torna imprescindível para avaliar o funcionamento dos sistemas de 

gestão, e para garantir o cumprimento da política da empresa que visa principalmente à 

melhoria contínua dos sistemas de gestão.  

Sugeriu-se uma pequena alteração na medição dos indicadores ambientais, de 

forma a melhorar o entendimento destes: é suficiente medir o consumo no mês destes 

produtos para todos os funcionários, e não somente para cada funcionário como é realizado 

atualmente. Já para os indicadores do SGSST, mantiveram-se os mesmos sem alterações, 

inclusive adaptou-se um deles para também ser utilizado pelo SGA, como será apresentado no 

próximo tópico.  

Concluiu-se com esta análise dos indicadores do SGA e SGSST existentes na 

empresa que eles são de grande importância para a melhoria e aperfeiçoamento destes 

sistemas, no entanto, eles são insuficientes, pois não contemplam vários itens das normas 

NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 pelo qual estão submetidos.  

 

4.2 Propostas de Indicadores de Avaliação de Desempenho Ambiental e de Avaliação de 

Desempenho de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

De modo a complementar os dados fornecidos pelos indicadores já existentes na 

empresa estudada, e sugerindo melhorias para alguns destes, encontra-se a seguir as propostas 

de Indicadores Ambientais e de SST para a empresa em questão e demais empresas do ramo. 

Levando-se em consideração, ainda, os fatores expostos na metodologia, a partir 

da pesquisa bibliográfica inicial sobre os principais indicadores utilizados por empresas 

prestadoras de serviço de engenharia, e conforme verificado no estudo de caso, foram 

propostos os seguintes Indicadores de Desempenho Ambiental e de Segurança e Saúde no 

Trabalho para os SGA e SGSST, respectivamente, para serem utilizados por empresas de 

engenharia consultiva. Os novos indicadores também foram selecionados a partir da 

observação de indicadores já utilizados por empresas de outros ramos de atividades, mas que 

também poderiam ser utilizados por empresas de engenharia. 

A proposta destes indicadores é uma resposta à carência detectada de indicadores 

para empresas de engenharia do ramo de projetos e consultoria em geral; pois por se tratarem 

de empresas que apresentam relativamente um número menor de aspectos ambientais e de 

SST, em comparação com outras empresas, como as construtoras e indústrias químicas, a 

utilização de indicadores por estas empresas acaba sendo algumas vezes negligenciada. No 
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entanto, a utilização de indicadores para os sistemas de gestão das empresas de engenharia 

consultiva pode demandar de mais atenção e comprometimento dos gestores do que se 

imagina, justamente por se tratarem de empresas com baixo risco em relação aos acidentes 

ambientais e do trabalho, e por esse motivo poderem ter suas atividades negligenciadas. 

Os sistemas de gestão necessitam de atenção e acompanhamento dos seus 

gestores, independente do ramo de atividade da empresa. Todos demandam auditorias para a 

detecção de não conformidades nos mesmos, renovação de suas certificações e cumprimento 

de metas e objetivos. Todas as metas impõem uma luta para seu alcance, mesmo que essa 

meta seja facilmente alcançada, mas se ela foi estabelecida, tem-se ai um patamar antes não 

alcançado até então.  

Visando à adequada identificação destes indicadores, foram desenvolvidas fichas 

de caracterização, para cada um deles, contendo as seguintes informações: objetivo, 

periodicidade, responsável pela coleta, roteiro para cálculo e diretrizes para o processamento e 

análise dos indicadores. As fichas de caracterização dos indicadores foram elaboradas a partir 

de Duarte et al (2011) que afirma que a utilização de tais fichas possibilitam aos envolvidos 

com a coleta, processamento e análise dos dados, um adequado entendimento da metodologia 

estabelecida para cada um dos indicadores. Para exemplificar o modelo desenvolvido, a 

Figura 4.1 mostra a ficha de caracterização do indicador de Metas do SGA atingidas. Todas as 

fichas de caracterização dos 11 (onze) indicadores propostos para o SGA e dos 12 (doze) para 

o SGSST encontram-se nos Apêndices B e C, respectivamente. 
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Figura 4.1 - Ficha de caracterização do indicador Metas do SGA atingidas 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. METAS DO SGA ATINGIDAS 

 

Objetivo: Acompanhar as metas do SGA atingidas pela empresa, com isso incentivando-a no 

monitoramento e no cumprimento de suas metas. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA  

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do número de metas do SGA atingidas é realizado a partir da 

fórmula que relaciona o número de metas atingidas pelo número de metas estipuladas: 

 

Metas do SGA atingidas (MSA) 

 

MSA =  x 100% 

     Unidade: (%) 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

da empresa, responsável pelo SGA e demais setores envolvidos. A partir da obtenção destes 

dados os responsáveis poderão tomar as providências necessárias para que todas as metas 

sejam efetivamente cumpridas.  
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4.2.1 Proposta dos Indicadores de Avaliação de Desempenho Ambiental  

 

Foram propostos 11 Indicadores de Avaliação de Desempenho Ambiental, 

elaborados a partir dos requisitos da norma NBR ISO 14001:2004, e classificados segundo a 

norma NBR ISO 14031:2004 em duas categorias: Indicador de Desempenho Gerencial e 

Indicador de Desempenho Operacional: 

 

 Indicadores de Desempenho Gerencial - Fornecem informações sobre os esforços 

gerenciais para influenciar o desempenho ambiental de uma organização. Os esforços 

gerenciais para melhorar o desempenho ambiental podem incluir implementações de 

políticas e programas, conformidade com requisitos ou expectativas, desempenho 

financeiro e relações com a comunidade. 

 

 Indicadores de Desempenho Operacional - Fornecem informações sobre o 

desempenho ambiental das operações de uma organização. Estas podem ser agrupadas 

logicamente com base nas entradas e saídas das instalações físicas e equipamentos da 

organização, bem como no fornecimento e distribuição. 

 

Os indicadores foram sugeridos a partir da obediência aos requisitos da Norma 

ISO 14001:2004 (ver Tabela 4.9). Desta forma é possível detectar problemas nos itens e 

propor soluções a fim de não gerar não conformidades, e confirmar o compromisso de 

excelência da empresa em relação aos sistemas de gestão. 

Cabe ressaltar que esses indicadores, analisados em conjunto, fornecem 

informações essenciais para o planejamento das ações voltadas ao meio ambiente, como os 

programas de reciclagem da empresa.  
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Tabela 4.9 - Proposta de Indicadores de Desempenho Ambiental  

* Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG)  

** Indicadores de Desempenho Operacional (IDO)  

Fonte: A AUTORA, 2012
 

Nº NORMA NBR ISO 14001:2004 
INDICADOR 

PROPOSTO 

UNIDADE/

PERÍODO 

CLASSIFICAÇÃO 

DO INDICADOR 

1 4.2 Política Ambiental 
Índice de metas 

atingidas do SGA 
%/ Ano IDG* 

2 
4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos 

Ambientais 

 

4 Implementação e operação 4.4.6 

Controle operacional 

 

4.5 Verificação 4.5.1 Monitoramento 

e medição 

Consumo de energia 

elétrica 
kWh/mês IDO** 

3 Reciclagem de papel %/mês IDO 

4 
Reciclagem de 

cartucho e toner 
%/mês IDO 

5 
4.3 Planejamento 4.3.3 Objetivos, 

metas e programa(s) 

Índice de objetivos 

atingidos do SGA 
%/ano IDG 

6 

4.4 Implementação e operação 4.4.1 

Recursos, funções, 

responsabilidades, autoridades 

Custos com os 

programas de 

reciclagem 

R$/ ano IDG 

7 

4.3 Planejamento 4.3.2 Requisitos 

legais e outros 

 

4.4 Implementação e operação 4.4.1 

Recursos, funções, 

responsabilidades, autoridades 

 

4.5 Verificação 4.5.2 Avaliação do 

atendimento a requisitos legais e 

outros 

Índice de custos 

totais com o SGA 
R$/ ano IDG 

8 

.4 Implementação e operação 4.4.1 

Recursos, funções, 

responsabilidades, autoridades 

4.4.3 Comunicação 

4.4.7 Preparação e resposta à 

emergências 

Índice de 

treinamentos 

ambientais 

(Horas de 

treinamento

/ 

funcionário)

/ ano 

IDG 

9 

4.4 Implementação e operação 4.4.2 

Competência, treinamento e 

conscientização 

4.4.3 Comunicação 

Nº de eventos 

ambientais  
Semestre IDO 

10 

4.4 Implementação e operação 4.4.2 

Competência, treinamento e 

conscientização 

 

4.5 Verificação 4.5.1 Monitoramento 

e medição 

Nível de Informação 

dos funcionários 

(Questionário) 

Ano IDO 

11 

4.5 Verificação 4.5.3 Não-

conformidade, ação corretiva e ação 

preventiva 

4.5.4 Controle de registros  

4.5.5 Auditoria Interna 

Nº de não 

conformidades totais 

do SGA  

Ano IDO 
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4.2.2 Proposta dos Indicadores de Avaliação de Desempenho de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

Foram sugeridos 12 (doze) Indicadores de Avaliação de Desempenho de 

Segurança e Saúde no Trabalho, elaborados a partir dos requisitos da norma OHSAS 

18001:2007, estando subdivididos em três grupos de indicadores, conforme proposta de 

Duarte et al (2011) descrita anteriormente: Indicadores de Prevenção, Indicadores de 

Diagnóstico e Indicadores de Acidente (ver Tabela 4.10): 
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Tabela 4.10 - Proposta de Indicadores de Desempenho de SST 

Fonte: A AUTORA, 2012
 

Nº NORMA OHSAS 18001:2007 

INDICADOR 

SUGERIDO POR 

REQUISITO 

UNIDADE/ 

PERÍODO 

CLASSIFICAÇÃO 

DO INDICADOR* 

1 4.2 Política de SST 
Índice de metas do 

SGSST atingidas 
%/ano 

Indicador de 

prevenção 

2 

4.3 Planejamento 4.3.1 Identificação de 

perigos, avaliação de riscos e determinação 

de controles 

 

4.4 Implementação e operação 4.4.6 Controle 

operacional 

Índice de avaliações 

ergonômicas 

(VELOSO NETO, 

2007) 

%/trimestre 
Indicador de 

prevenção 

3 
4.3 Planejamento 4.3.3 Objetivos e 

programa(s) 

Índice de objetivos 

atingidos do SGSST  
%/ano 

Indicador de 

prevenção 

4 

4.3 Planejamento 4.3.2 Requisitos legais e 

outros  

 

4.4 Implementação e operação 4.4.1 

Recursos, funções, responsabilidades, 

autoridades 

 

4.5 Verificação 4.5.2 Avaliação do 

atendimento a requisitos legais e outros   

Índice de custos totais 

com o SGSST 
%/ ano 

Indicador de 

prevenção 

5 

4.4 Implementação e operação 4.4.1 

Recursos, funções, responsabilidades, 

autoridades 

4.4.3 Comunicação, participação e consulta 

4.4.7 Preparação e resposta a emergências 

Índice de treinamentos 

de SST (DUARTE et 

al, 2011) 

(Horas de 

treinamento

/ 

funcionário)

/ ano 

Indicador de 

prevenção 

6 

4.4 Implementação e operação 4.4.2 

Competência, treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação, participação e consulta 

Nº de eventos de SST Semestre 
Indicador de 

prevenção 

7 

4.4 Implementação e operação 4.4.2 

Competência, treinamento e conscientização 

 

4.5 Verificação 4.5.1 Monitoramento e 

medição do desempenho 

Nível de Informação 

dos funcionários 

(Questionário) 

Ano 
Indicador de 

prevenção 

8 
4.4 Implementação e operação 4.4.2 

Competência, treinamento e conscientização 

Índice de participação 

na SIPAT: 
%/Ano 

Indicador de 

prevenção 

9 
4.4 Implementação e operação 4.4.6 Controle 

operacional 

Índice de rotatividade 

(DUARTE et al, 2011) 
%/ trimestre 

Indicador de 

prevenção 

10 
4.4 Implementação e operação 4.4.7 

Preparação e resposta à emergências 

Nº de afastamentos 

por doenças laborais 
Semestre 

Indicador de 

acidente 

11 
4.4 Implementação e operação 4.4.7 

Preparação e resposta à emergências 

Nº de acidentes de 

trabalho ocorridos na 

empresa 

Semestre 
Indicador de 

acidente 

12 

4.5 Verificação 4.5.3 Investigação de 

incidentes, não-conformidade, ação corretiva 

e ação preventiva 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria Interna 

Nº de não 

conformidades totais 

do SGSST 

Ano 
Indicador de 

diagnóstico 
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4.3 Análise da viabilidade de uso dos indicadores propostos 

 

Com base na proposta de novos indicadores para serem utilizados pela empresa de 

engenharia consultiva, retornou-se à empresa para verificar a viabilidade de utilização destes 

indicadores. Desta forma, os indicadores foram propostos à empresa de engenharia e, em 

seguida, analisados juntamente com a responsável pelos sistemas de gestão da empresa para 

averiguar a viabilidade de utilização dos mesmos. 

A partir daí, constatou-se que a empresa já possuía alguns registros para alguns 

dos indicadores propostos, porém estavam desordenados. No entanto, todos os dados 

referentes aos indicadores para o ano de 2012 conseguiram ser levantados pela responsável 

pelos sistemas de gestão da empresa, podendo assim validá-los para utilização pela empresa. 

A seguir, como exemplo, encontra-se o cálculo do indicador “Índice de Rotatividade” a partir 

de dados obtidos na empresa de consultoria para o ano de 2012 (ver Quadro 4.1). 

 

Quadro 4.1 – Análise da viabilidade de utilização de um dos indicadores propostos  

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE (IR) 

 

IR =  x 100%               x 100%                 x 100%             35,85% 

ONDE:  

A: Número de admissões dentro do período considerado 

D: Desligamento de pessoal (tanto por iniciativa da empresa como por iniciativa do 

empregado) dentro do período considerado 

NF: Número de funcionários dentro do período considerado (pode ser obtido pela soma dos 

efetivos existentes no início e no final do período, dividido por dois). 

 

Unidade: (%) 

DADOS OBTIDOS NA EMPRESA PARA O ANO DE 2012: 

Admitidos: 90 

Demitidos: 49 

Funcionários no início do ano: 71 

Funcionários no final do ano: 123 

 
Fonte: A AUTORA, 2012 
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Por tanto, verificou-se que todos os indicadores sugeridos para o SGA e o SGSST 

da empresa de engenharia são viáveis de serem utilizados pela mesma. A tabela 4.11 traz a 

relação de todos os indicadores propostos. 

 

Tabela 4.11 - Indicadores sugeridos para os SGA e SGSST de empresas de engenharia 

consultiva 

Nº INDICADORES AMBIENTAIS INDICADORES DE SST 

1 Índice de metas atingidas do SGA Índice de metas atingidas do SGSST 

2 Índice de objetivos atingidos do SGA Índice de objetivos atingidos do SGSST 

3 Consumo de energia elétrica Índice de avaliações ergonômicas 

4 Reciclagem de papel Índice de custos totais com o SGSST 

5 Reciclagem de cartucho e toner Índice de treinamentos de SST 

6 Custos com os programas de reciclagem Nº de eventos de SST 

7 Índice de custos totais com o SGA Índice de participação na SIPAT 

8 Índice de treinamentos ambientais Nível de informação dos funcionários 

9 Nº de eventos ambientais Índice de rotatividade 

10 Nível de informação dos funcionários Nº de afastamentos por doenças laborais 

11 Nº de não conformidades totais do SGA 
Nº de acidentes de trabalho ocorridos na 

empresa 

12 - Nº de não conformidades do SGSST 

Fonte: A AUTORA, 2012 

 

4.4 Sugestão de melhorias 

 

A partir do estudo de caso realizado e de acordo com a aplicação do questionário 

para verificar o nível de informação dos funcionários, no intuito de perceber as principais 

deficiências dos sistemas de gestão existentes na empresa estudada, através do 

acompanhamento às auditorias realizadas na empresa, e, principalmente, de acordo com os 

objetivos do presente trabalho, podemos fazer as seguintes considerações, que podem ser 

aplicadas principalmente aos sistemas de gestão da empresa de engenharia consultiva 

estudada, como também das empresas em geral, pois são itens primordiais para se conquistar 

um ótimo desempenho no processo de melhoria contínua destes sistemas.  

 

A. Capacitação e treinamentos: pôde-se observar através do estudo de caso que o bom 

desempenho de um sistema de gestão depende basicamente do nível de envolvimento 
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e comprometimento dos funcionários com este. Por isso, torna-se fundamental, o 

investimento em treinamentos e capacitações para os colaboradores. 

 

B. Participação dos funcionários: é essencial que os funcionários estejam envolvidos e 

comprometidos com o processo de melhoria contínua dos sistemas de gestão, como 

mencionado acima. Por esse motivo é essencial que ocorra a realização de troca de 

informações entre funcionários, alta direção e representante da direção (RD). Para 

isso, sugere-se que seja implementado na empresa um canal direto de troca de 

experiências entre estes, como a coleta de reclamações e sugestões dos funcionários 

em relação aos sistemas de gestão. Periodicamente, um responsável pela coleta das 

informações, estabelecido pela organização, pode fazer a coleta das informações e as 

repassarem para a alta direção para que possam ser avaliadas, não necessitando da 

identificação de quem as fez. O objetivo é promover melhorias na organização, 

funcionando como um feedback dos funcionários para a alta direção em relação às 

ações que a empresa desenvolve quanto aos seus sistemas de gestão. 

 

C. Nível de informação dos funcionários: é de extrema importância a necessidade de se 

avaliar o nível de informação dos funcionários a respeito dos sistemas de gestão 

implantados, podendo-se enumerar: identificação de onde o sistema precisa ser 

melhorado, se precisam ser implantados novos indicadores de avaliação de 

desempenho. Enfim, o resultado obtido com a aplicação do questionário reflete o grau 

de conhecimento que os colaboradores da empresa possuem sobre o funcionamento 

dos sistemas de gestão implantados. 

 

D. Indicadores de desempenho: a utilização dos indicadores para avaliação do 

desempenho dos sistemas de gestão é imprescindível, como visto anteriormente, por 

esse motivo eles precisam ser implementados e monitorados conforme programado, e 

devem ter seus resultados analisados pela alta direção, frequentemente, verificando se 

as metas estão sendo cumpridas e avaliando-se quando elas não as são. Os 

responsáveis pelos sistemas devem constantemente (determinar um período) 

verificarem a necessidade da implantação de novos indicadores na empresa, como por 

exemplo: a contratação de novos funcionários, abertura de novas vagas e novos 

cargos, implementação de novos processos ou produtos, detecção de problemas etc. 



149 

 

 

Assim como também as metas precisam ser determinadas, elas precisam ser revisadas 

em um período pré-determinado pelos responsáveis pelo monitoramento de cada 

indicador específico, para que efetivamente sua utilização traga o retorno no tempo 

esperado pela empresa.  

 

E. Adicionar os indicadores propostos ao Manual dos Sistemas de Gestão da 

empresa: os indicadores propostos deverão integrar o Manual dos sistemas de gestão 

da empresa para que possam compor a rotina de atividades dos procedimentos de 

gestão da mesma, e deste modo serem implementados efetivamente. 

 

F. Definição de plano de trabalho: as organizações precisam definir de forma precisa o 

plano de trabalho para todas as atividades que compõem os sistemas de gestão da 

empresa, definindo os funcionários responsáveis pela realização de cada atividade e 

deixando claro também as tarefas que precisam ser desempenhadas por estes para o 

cumprimento das metas estabelecidas pela empresa. Como por exemplo, definição dos 

funcionários responsáveis pelo monitoramento de cada um dos indicadores dos 

sistemas de gestão. 

 

G. Revisão dos Procedimentos de Gestão (PG’s): foi observado que os procedimentos 

de gestão adotados pela empresa em questão precisam passar periodicamente por 

revisão, pois a empresa está em constante mudança devido, principalmente, a 

rotatividade de profissionais ser alta, a adequação às novas tecnologias e a criação de 

novos produtos e processos. Por estes motivos, para estar acompanhando a evolução 

do mercado, os PG’s precisam ser revisados periodicamente, para que a empresa 

acompanhe o ritmo de mudanças e necessidades do mercado competitivo e desta 

forma, os sistemas de gestão implantados estejam em sintonia com todas estas 

exigências, podendo melhorar continuamente. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Observou-se que a empresa controla e monitora os requisitos das normas NBR 

ISO 14001 e OHSAS 18001 através da realização periódica de auditorias (interna e externa) 

nos SGA e SGSST, respectivamente. As auditorias se tornam imprescindíveis, já que 

interferem diretamente na renovação das certificações como também, no processo de melhoria 

contínua dos sistemas de gestão.  Observou-se nas auditorias realizadas na empresa de 

engenharia consultiva que os sistemas de gestão exigem que as empresas estejam em 

constante busca pela perfeição, e através, principalmente, da observação dos pontos fracos e 

fortes das auditorias, a empresa conseguirá atender às exigências das legislações pertinentes, 

como também, às do mercado consumidor. 

Constatou-se que a empresa avalia os aspectos e impactos ambientais de suas 

atividades como ponto inicial do processo para implantação do SGA; a partir daí é de 

fundamental importância que a empresa desenvolva soluções para tentar reduzir os impactos 

ambientais de suas atividades, através da implementação de programas ambientais para 

otimizar seus processos e fabricação de seus produtos, que para esse estudo específico, são os 

projetos de engenharia. Nesse momento, a certificação ambiental garante que a empresa vai 

estar constantemente avaliando e melhorando seu sistema de gestão e atendendo a legislação 

pertinente.  

Do mesmo modo, a empresa levanta os riscos aos quais os funcionários estão 

submetidos no ambiente de trabalho para realizar a implantação do SGSST de modo a garantir 

a segurança e saúde de seus trabalhadores, atendendo às Normas Regulamentadoras (NRs) e 

legislações cabíveis. A certificação pela norma OHSAS 18001 é de fundamental importância 

para o processo de melhoria contínua do SGSST, garantindo que a empresa ofereça condições 

seguras e saudáveis no ambiente de trabalho para os seus funcionários.  

Com relação ao questionário aplicado aos funcionários da empresa, visando 

avaliar o nível de conhecimento destes quanto aos temas ligados ao SGA e SGSST, os dados 

obtidos demonstraram que os funcionários obtiveram um bom desempenho em relação aos 

temas questionados, apresentando o seguinte percentual de acertos, conforme avaliação por 

nível organizacional previamente estabelecido: nível estratégico (88,9%), nível tático (94,4%) 

e nível operacional (84,0%), obtendo média final de 89,1%. Demonstrando que os 

funcionários estão bem informados sobre os sistemas de gestão da empresa. Desta forma, 

pode-se concluir que a utilização de questionários deve ser periodicamente realizada já que 
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demonstrou ser eficiente para avaliar os sistemas de gestão, visto que eles transparecem o 

nível de informação que os funcionários possuem sobre os sistemas de gestão implantados, 

podendo-se chegar com maior rapidez aos problemas existentes na empresa. 

A empresa avalia o desempenho dos seus sistemas de gestão através da utilização 

de 03 (três) indicadores ambientais e 02 (dois) indicadores de SST, contribuindo com a 

melhoria dos processos e produtos da empresa,  

Foram propostos 11 indicadores para o SGA e 12 para o SGSST da empresa de 

engenharia, considerando levantamento bibliográfico realizado inicialmente e todas as 

avaliações realizadas na empresa: aplicação do questionário, avaliação do nível de informação 

dos funcionários, acompanhamento às auditorias interna e externa. Os indicadores propostos 

foram avaliados pela responsável pelos sistemas de gestão da empresa, que comprovou a 

viabilidade de aplicação e uso destes indicadores na empresa a partir da verificação da 

possibilidade de uso de cada um dos indicadores propostos com dados já existentes na 

empresa do ano de 2012, porém, não monitorados e contabilizados como indicadores.  

Verificou-se que o estabelecimento de metas para cada indicador é um fato 

indispensável para o seu monitoramento, pois facilita a visualização dos resultados pelos 

gestores e alta administração sobre o atingimento dos objetivos propostos, fornecendo dados 

concretos sobre o desempenho dos sistemas. A partir daí os responsáveis poderão determinar 

as ações cabíveis para a correção das falhas encontradas, promovendo as melhorias 

necessárias nos sistemas, principalmente, para os indicadores que obtiveram uma avaliação 

negativa, e investir em ações que corrijam as deficiências encontradas.  

Os indicadores propostos podem ser empregados em SGA e SGSST de empresas 

que estejam no mesmo ramo de atuação da empresa estudada, como também podem ser 

facilmente implementados por empresas de outros ramos de atividades, como empresas 

comerciais e escritórios em geral, por se tratarem de indicadores de fácil implementação e 

controle. 

Como a pesquisa foi realizada numa empresa no estado do Ceará sugere-se que 

sejam realizadas novas pesquisas em empresas do ramo de engenharia consultiva de outros 

estados, para que os indicadores propostos possam ser validados. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

DADOS GERAIS 

1. Sexo:   

         Feminino             Masculino 

 

2. Idade: _______ 

 

3. Estado civil:  

         Casado(a)           Solteiro(a)              Divorciado(a)              Viúvo(a) 

 

4. Quanto tempo você está na empresa?  

         Menos de 1 ano           De 5 a 9 anos  

         De 1 a 4 anos               De 10 a 14 anos 

 

5. Atribuição/Função que exerce na empresa  

         Cadista                         Setor administrativo                     Serviços gerais 

         Engenheiro                   Operador de computador             Estagiário 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR: 

6. Você se considera um trabalhador saudável?  

  :     Sim                   Não 

 

7. Você faz algum tratamento médico?  

  :     Sim                   Não 

Se sim, qual?____________________ 

 

8. Você já fez algum tipo de cirurgia?  

  :     Sim                   Não 

Se sim, qual?____________________ 

 

9. Você tem antecedente de doenças em sua família?  

  :     Sim                   Não 

 

10. Você pratica alguma atividade física?  

  :     Sim                   Não 

Quantas vezes por semana?_______ 

 

11. Você fuma?  

  :     Sim                   Não 

Este questionário tem como objetivo principal conhecer as opiniões dos colaboradores que 

prestam serviços na empresa em questão, com o intuito de recolher informações relativas às 

condições Ambientais, de Saúde e Segurança do Trabalho.  

Trata-se de um estudo acadêmico que provavelmente contribuirá para que ocorram 

melhorias das condições de trabalho (Ambiental e de Saúde e Segurança do Trabalho). 

Será garantido sigilo absoluto e anonimato das opiniões obtidas.  

O êxito desta pesquisa provém da sua colaboração respondendo com sinceridade às 

perguntas que se seguem.  

Desde já muito obrigada por sua cooperação. 
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Esta pergunta é para quem está na empresa há pelo menos 1(um) ano. 

12. Você faz anualmente o exame médico ocupacional?  

  :     Sim                   Não 

 

13. Como você avalia a sua saúde?  

        Ruim                   Regular               Boa                     Ótima 

 

14. Em sua opinião, a empresa demonstra interesse pela saúde do trabalhador?  

  :     Sim                   Não 

Por quê?____________________________________ 

 

15. Você tem algum incômodo físico durante as atividades realizadas no trabalho?  

  :     Sim                   Não 

Se sim, qual?____________________ 

 

16. Você considera a carga horária (excessiva) ou (adequada) à sua função?_____________ 

Por quê?____________________________________ 

 

17. Você gosta da função que exerce no trabalho?  

  :     Sim                   Não 

 

18. Como é seu relacionamento com seus colegas de trabalho?  

        Ruim                   Regular               Bom                    Ótimo 

 

19. Como você avalia seu ambiente de trabalho?  

        Ruim                   Regular               Bom                    Ótimo 

 

20. Como é seu relacionamento com a diretoria?  

        Ruim                   Regular               Bom                    Ótimo 

 

SEGURANÇA NO TRABALHO: 

21. Como é que se classifica o seu ambiente de trabalho tendo em conta os seguintes aspectos: 

 

a) Iluminação 

        Ruim                   Regular               Bom                    Ótimo 

 

b) Ruído 

        Excessivo           Forte              Regular                Fraco                Inexistente 

 

22. A que tipos de riscos você está mais sujeito no seu local de trabalho? 

        Calor/Frio              Vibrações             Ruído                    Produtos Químicos 

        Biológicos (vírus, bactérias, parasitas etc)      

        Ergonômicos (postura inadequada, trabalho repetitivo e monótono etc)   

 

23. Como faz para evitar esses riscos? (marque quantos itens achar necessário) 

        Adquire informação sobre os riscos aos quais está sujeito 

        Adquire informação e formação sobre o modo de utilização dos equipamentos que 

podem trazer algum risco 

        Evita bebidas alcoólicas antes e durante o período de trabalho 

        Nenhuma das alíneas anteriores 
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24. A empresa demonstra preocupação com a segurança do trabalhador?  

  :     Sim                   Não 

De que forma?_______________________________________________________________ 

 

25. Você já sugeriu alguma mudança para a melhoria da Segurança do Trabalho na empresa?  

  :     Sim                   Não 

Caso a resposta seja positiva 

Foi aceita?  

  :     Sim                   Não 

Qual?________________________________ 

 

26. Alguma palestra(s) informativa(s) sobre Saúde e Segurança no Trabalho é(são) 

realizada(s) na empresa?  

  :     Sim                   Não 

Com que frequência?  

        Trimestral              Semestral                Anual              Outros:_________ 

 

27. Sua empresa oferece alguma alternativa no ambiente de trabalho para aliviar o estresse, 

tais como sala específica para lazer (salas de descompressão), sessões de ginástica ou 

massagem, programas de prevenção contra o estresse, consultoria de psicólogas para 

acompanhamento do nível de estresse dos trabalhadores, etc.  

  :     Sim                   Não  

Se sim, qual?____________________ 

 

28. Existe na empresa um Mapa de Risco?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

Se sim, está disponível para os funcionários?  

  :     Sim                   Não 

Onde?__________________ 

 

29. Existe brigada de incêndio em sua empresa?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

(em qualquer das respostas negativas passe para a questão nº 31) 

 

30. Você sabe quais são os funcionários pertencentes à Brigada? 

       Sim, conhece todos os brigadistas                   

       Conhece somente algum(ns) brigadista(s)           

       Desconhece todos 

31. Você já sofreu algum acidente de trabalho?  

  :     Sim                   Não (passe para a questão nº 33) 

Qual?_________________________ 

 

32. Qual o provável motivo que você acredita que tenha motivado este acidente?  

        Erro próprio 

        Erro de terceiros 

        Má disposição dos móveis, utensílios e equipamentos na empresa 

        Falta de informação sobre o modo de utilização de(s) equipamento(s) específico(s) 

        Falta de informação sobre o(s) risco(s) ao(s) qual(is) você estaria exposto 

        Nenhuma das alíneas anteriores. Justifique:__________________________ 
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33. Você já obteve alguma licença médica devido à doenças/acidente adquiridos no trabalho?  

  :     Sim                   Não 

 

34. Você já testemunhou algum acidente de trabalho na sua empresa?  

  :     Sim                   Não (passe para a questão nº 37) 

 

35. Qual a sua atitude diante do fato ocorrido? 

        Não fez nada 

        Não sabia qual atitude tomar 

        Prestou socorro à vítima. 

        Comunicou o fato a um colega para que este prestasse o socorro devido 

 

36. A empresa prestou a assistência devida ao funcionário acidentado?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

37. Existe CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) na sua empresa?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

38. Existe na sua empresa pelo menos uma rota de fuga para eventuais emergências?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

39. Você saberia utilizar-se da rota de fuga caso fosse necessário?  

  :     Sim                   Não 

 

40. Na sala em que você trabalha possui algum extintor de incêndio?  

  :     Sim                   Não 

Caso a resposta seja Sim, você sabe manuseá-lo?  

  :     Sim                   Não 

 

41. Na sua opinião, os superiores hierárquicos asseguram que os trabalhadores disponham de 

um ambiente de trabalho seguro e de instalações confortáveis que permitam um bom 

desempenho de suas funções?  

  :     Sim                   Não 

 

42. Até que ponto, cada um dos aspectos abaixo pode motivá-lo na execução do seu trabalho? 

Marque um (X) a respeito do nível de influência para cada um dos aspecto listados. 

 

ASPECTOS 

NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

Não 

influencia 

Influencia 

pouco 

Influencia 

consideravelmente 

Influencia 

muito 

Sem 

opinião 

Condições físicas de trabalho 

(ruído, iluminação...) 

     

A existência de condições de 

Saúde e Segurança 

     

Reconhecimento profissional      

As tarefas executadas 

diariamente 
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ASPECTOS AMBIENTAIS: 

43. Sua empresa possui alguma certificação ambiental?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

44. Como você avalia seu conhecimento sobre o Sistema Integrado de Gestão da sua 

empresa?  

        Ruim                   Regular               Bom               Ótimo                 Não sei informar 

 

45. Qual (is) certificações sua empresa possui? 

        NBR ISO 9001                    NBR ISO 14001               OHSAS 18001   

         Não sei informar 

 

46. Você já recebeu algum treinamento relacionado à Gestão Ambiental? 

        Sim, duas vezes nos últimos 2 anos                       Não 

        Sim, uma vez nos últimos 6 meses  

 

47. Existe uma política ambiental estabelecida na empresa?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

48. Na empresa é feita alguma ação voltada para a redução, reciclagem ou reaproveitamento 

dos resíduos sólidos gerados, tais como papel, lâmpadas, pilhas etc.  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

Se sim, cite pelo menos uma ação que você conheça_________________________________ 

 

49. Até que ponto você se interessa pelos impactos ambientais que sua empresa gera ao meio 

ambiente, quanto ao consumo de papel, água e energia? 

        Não me interesso 

        Desconheço o tema  

        Tenho conhecimento da problemática ambiental contribuindo com a empresa na redução 

do consumo destes bens 

        Sou responsável pela utilização consciente destes recursos e estimulo meus colegas de 

trabalho a também contribuírem 

        Estou consciente do meu papel e inclusive dou sugestões para que novas práticas 

ambientais de redução de consumo sejam implementadas na empresa 

        Nenhuma das alíneas anteriores. Justifique:__________________________ 

 

50. A empresa possui manual próprio que descreva os principais elementos que compõem o 

seu Sistema de Gestão Ambiental?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

51.O manual está acessível aos funcionários?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

Onde?___________________ 

52. São realizadas auditorias internas periódicas do Sistema Integrado de Gestão?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

53. Com que frequências estas auditorias são realizadas? 

        1 (uma) vez por ano                 Mais de duas vezes por ano 

        2 (duas) vezes por ano  
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54. São realizadas auditorias externas periódicas do Sistema Integrado de Gestão?  

  :     Sim                   Não             Não sei informar 

 

55. Com que frequências estas auditorias são realizadas? 

        1 (uma) vez por ano                 Mais de duas vezes por ano 

        2 (duas) vezes por ano  

 

 

 

 

Grata por sua colaboração! 
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APÊNDICE B - Fichas de Caracterização dos Indicadores Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ÍNDICE DE METAS ATINGIDAS DO SGA 

 

Objetivo: Acompanhar as metas do SGA atingidas pela empresa, com isso incentivando-a no 

monitoramento e no cumprimento de suas metas. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do número de metas do SGA atingidas é realizado a partir da 

fórmula que relaciona o número de metas atingidas pelo número de metas estipuladas: 

 

Metas do SGA atingidas (MSA) 

 

MSA =  x 100% 

 

     Unidade: (%) 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

da empresa, responsável pelo SGA e demais setores envolvidos. A partir da obtenção destes 

dados os responsáveis poderão tomar as providências necessárias para que todas as metas 

sejam efetivamente cumpridas.  
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2. ÍNDICE DE OBJETIVOS ATINGIDOS DO SGA 

 

Objetivo: Verificar quantos objetivos referentes ao SGA foram atingidos em relação aos 

objetivos inicialmente estipulados pela empresa. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: A determinação do número de objetivos do SGA atingidos é realizada 

a partir da fórmula que relaciona o número de objetivos atingidos pelo número de objetivos 

estipulados: 

 

Objetivos do SGA Atingidos (OSA) 

 

OSA =  x 100% 

    Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

da empresa, responsável pelo SGA e demais setores envolvidos. A partir da obtenção destes 

dados, os responsáveis poderão tomar as providências necessárias, caso todos os objetivos não 

tenham sido cumpridos, para que estes possam ser alcançados.  
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3. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Objetivo: Monitorar o consumo de energia elétrica na empresa, verificando a eficácia do 

programa de economia de energia implantado.  

Periodicidade: Mensal 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O consumo de energia elétrica na empresa é monitorado através do 

acompanhamento do consumo mensal (kWh) através da conta de energia: 

 

Consumo de energia elétrica (CEL) 

CEL = Energia elétrica consumida mensalmente na empresa  

 

       Unidade: (kWh) 

 

Diretrizes para análise do indicador: Os dados devem ser analisados pelo responsável pelo 

SGA. O resultado deste indicador mostra a variação do consumo de energia elétrica na 

empresa, mostrando se está havendo redução no consumo, e se o programa de economia de 

energia está sendo eficaz. 
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4. RECICLAGEM DE PAPEL 

 

Objetivo: Monitorar o programa de reciclagem de papel implantado na empresa. 

Periodicidade: Mensal 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O indicador de reciclagem de papel é calculado a partir da fórmula que 

relaciona a quantidade de papel reciclado pela quantidade de papel utilizado pela empresa: 

 

Reciclagem de papel (RP) 

 

RP =  x 100% 

Onde:  

QPR: Quantidade de papel reciclado (Kg) 

QPU: Quantidade de papel usado (Kg) 

 

Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGA da empresa. Este poderá acompanhar o desempenho do programa de reciclagem 

desenvolvido pela empresa. 
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5. RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONER 

 

Objetivo: Monitorar o programa de reciclagem de cartucho e toner implantado na empresa. 

Periodicidade: Mensal 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: A quantidade de cartucho e toner reciclados é calculada a partir da 

fórmula que relaciona a quantidade de cartucho e toner reciclados pela quantidade de cartucho 

e toner usados: 

 

Reciclagem de cartucho e toner (RCT) 

 

RCT =  x 100% 

Onde:  

QCTR: Quantidade de cartucho e toner reciclados (Uni) 

QCTU: Quantidade de cartucho e toner usados (Uni) 

 

Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGA. Este poderá acompanhar o desempenho do programa de reciclagem de cartucho e 

toner desenvolvido pela empresa. 
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6. CUSTOS COM OS PROGRAMAS DE RECICLAGEM 

 

Objetivo: Monitorar quanto a empresa investe para manter seus programas de reciclagem. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: Para o cálculo dos custos totais com os programas de reciclagem, é 

necessário somar os custos de todos os programas implementados (papel, cartucho e toner, 

lâmpadas). 

 

Custos com os programas de reciclagem (CPR) 

 

CPR= CRCT + CRP + CRLP 

Onde:  

CRCT: Custo com a reciclagem de cartuchos e toners 

CRP: Custo com a reciclagem de papel 

CRL: Custo com a reciclagem das lâmpadas e pneus 

 

Unidade: (R$) 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGA. 
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7. ÍNDICE DE CUSTOS TOTAIS COM O SGA 

 

Objetivo: Monitorar os recursos gastos pela empresa na manutenção do seu SGA. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo dos custos com o SGA é feito pela seguinte fórmula: 

 

Custos com o SGA (CS) 

 

CS =  x 100%  

 

     Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo 

responsável pelo SGA e pela alta direção da empresa.  

 

A partir dos resultados iniciais obtidos sobre os custos com o SGA é possível prever quais 

as ações são necessárias para aumentar ou diminuir estes gastos conforme observado. 
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8. ÍNDICE DE TREINAMENTOS AMBIENTAIS 

 

Objetivo: Verificar quantas horas de treinamento sobre o SGA os funcionários da empresa 

foram submetidos. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O índice de treinamentos ambientais é medido através da quantidade 

de horas de treinamentos dedicadas aos colaboradores por ano, em função do número de 

funcionários. 

 

Índice de treinamentos ambientais (IT)  

 

IT=   

Onde:  

HT: Horas de treinamentos dadas aos funcionários (ano) 

NF: Número de funcionários  

 

Unidade: horas de treinamento/funcionário. 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita, responsável pelo 

SGA e demais envolvidos. 

 

Este indicador monitora a intensidade de treinamentos oferecidos aos funcionários, através da 

medição do número médio de horas de treinamentos realizados, podendo ser interno 

(promovido pela própria empresa) ou através de entidades como SENAI, SESI, etc. 
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9. Nº DE EVENTOS AMBIENTAIS 

 

Objetivo: Medir o número de eventos de sensibilização para assuntos ambientais realizados 

na empresa. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O indicador é calculado basicamente com a quantificação do número 

de eventos ambientais realizados: 

 

Nº de eventos ambientais = NEA 

 

NEA= Número de eventos de sensibilização para assuntos ambientais realizados por semestre. 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção, 

responsável pelo SGA e demais envolvidos. 
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10. NÍVEL DE INFORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Objetivo: Avaliar o nível de informação dos funcionários em relação ao Sistema de Gestão 

Ambiental implantado na empresa. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: A avaliação do nível de informação dos funcionários a respeito do SGA 

deve ser feita a partir da aplicação de questionário contendo perguntas sobre a temática 

ambiental, conforme modelo do Apêndice A. Foi estabelecida uma faixa de classificação para 

enquadrar o nível de informação apresentado pelos funcionários. 

 

Cada nível organizacional (estratégico, tático e operacional) foi avaliado segundo os critérios a 

seguir: 

 

Nível de Informação dos Funcionários (NIF) 

 

Excelente Ótimo Bom Razoável Ruim 

100,0% 90,0% – 99,9% 80,0% – 89,9% 51,0% - 79,9% ≤ 50,0% 
 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção e 

responsável pelo SGA.   

 

Esta avaliação deve ser realizada continuamente, observando a rotatividade de funcionários na 

empresa.  É importante analisar todos os questionamentos, buscando identificar os problemas 

mais comuns. 

 

Ressalta-se que o objetivo da avaliação é identificar onde os funcionários estão deficientes de 

informação para oferecer soluções de treinamento, de acordo com as necessidades detectadas. 
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11. Nº DE NÃO CONFORMIDADES TOTAIS DO SGA 

 

Objetivo: Monitorar o número de não conformidades detectadas nas auditorias internas e 

externas referentes ao SGA e comparar com resultados de auditorias passadas, de modo a 

avaliar o desempenho deste sistema de gestão e a eficácia de seu processo de melhoria 

contínua. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGA 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do índice de não conformidades está representado pela 

seguinte fórmula:  

 

Não conformidades do SGA (NCS) 

 

NCS= (NCAI1 + NCAI2) + NCAE 

Onde:  

NCAI1: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria interna (1ºsemestre)  

NCAI2: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria interna (2º semestre) 

NCAE: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria externa (anual) 

 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGA e pela alta direção. 

 

O acompanhamento das não conformidades detectadas nas auditorias internas e externa 

(anualmente) é de extrema importância, pois tão logo detectadas e acompanhadas, logo 

poderão ser resolvidas; desta forma, estimulando o atendimento aos requisitos legais, ao qual 

a empresa esteja submetida, e promovendo a melhoria contínua dos seus processos e, 

consequentemente, do seu Sistema de Gestão. 
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APÊNDICE C - Fichas de Caracterização dos Indicadores de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

 

 

 

 

 

1. ÍNDICE DE METAS ATINGIDAS DO SGSST 

 

Objetivo: Acompanhar as metas do SGSST atingidas pela empresa, com isso incentivando-a 

no monitoramento e no cumprimento de suas metas. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do número de metas do SGSST atingidas é realizado a partir 

da fórmula que relaciona o número de metas atingidas pelo número de metas estipuladas: 

 

Metas do SGSST atingidas (MSA) 

 

MSA =  x 100% 

   Unidade: (%) 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

da empresa, responsável pelo SGSST e demais setores envolvidos. A partir da obtenção 

destes dados os responsáveis poderão tomar as providências necessárias para que todas as 

metas sejam efetivamente cumpridas.  
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2. ÍNDICE DE OBJETIVOS ATINGIDOS DO SGSST 

 

Objetivo: Verificar quantos objetivos referentes ao SGSST foram atingidos em relação aos 

objetivos inicialmente estipulados pela empresa. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: A determinação do número de objetivos do SGSST atingidos é 

realizada a partir da fórmula que relaciona o número de objetivos atingidos pelo número de 

objetivos estipulados: 

 

Objetivos do SGSST Atingidos (OSA) 

 

OSA =  x 100% 

   Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

da empresa, responsável pelo SGSST e demais setores envolvidos. A partir da obtenção 

destes dados, os responsáveis poderão tomar as providências necessárias, caso todos os 

objetivos não tenham sido cumpridos, para que estes possam ser alcançados.  
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Fonte: Veloso Neto (2007) 

 

 

3. ÍNDICE DE AVALIAÇÕES ERGONÔMICAS 

 

Objetivo: Identificar se estão sendo realizadas avaliações ergonômicas nos postos de trabalho 

dos funcionários, conforme planejado anteriormente, a fim de identificar a existência de 

irregularidades no que diz respeito à ergonomia.  

Periodicidade: Trimestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do índice de avaliações ergonômicas nos ambientes de 

trabalho dos funcionários é feita a partir da fórmula que relaciona o número de avaliações 

realizadas pelo número de avaliações planejadas. 

 

Avaliação ergonômica (AE) 

 

AE =  x 100% 

    Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: Os dados devem ser analisados pelo responsável pelo 

SGSST e alta direção.  

 

O resultado deste indicador avalia as condições de trabalho dos colaboradores em seus postos 

de trabalho. Os riscos ergonômicos são os que os funcionários de escritórios estão 

normalmente mais sujeitos. 
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4. ÍNDICE DE CUSTOS TOTAIS COM O SGSST 

 

Objetivo: Monitorar os recursos gastos pela empresa na manutenção do seu SGSST. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo dos custos com o SGSST é feito pela seguinte fórmula: 

 

Custos com o SGSST (CS) 

 

CS =  x 100% 

 

   Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST e alta direção da empresa.  

 

A partir dos resultados iniciais obtidos sobre os custos com o SGSST é possível prever quais 

as ações são necessárias para aumentar ou diminuir estes gastos conforme observado. 
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 Fonte: Duarte (2011) 

 

 

5. ÍNDICE DE TREINAMENTOS DE SST 

 

Objetivo: Verificar quantas horas de treinamento sobre o SST os funcionários da empresa 

foram submetidos. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O índice de treinamentos de SST é medido através da quantidade  de 

horas de treinamentos dedicadas aos colaboradores por ano, em função do número de 

funcionários. 

 

Índice de treinamentos de SST (ITS) 

 

ITS=  

Onde:  

HT: Horas de treinamentos dadas aos funcionários (ano) 

NF: Número de funcionários  

 

Unidade: (horas de treinamento/funcionário). 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST e demais envolvidos. 

 

Este indicador monitora a intensidade de treinamentos oferecidos aos funcionários, através da 

medição do número médio de horas de treinamentos realizados, podendo ser interno 

(promovido pela própria empresa) ou através de entidades como SENAI, SESI, etc. 
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56
 Indicador já utilizado pela empresa e mantido. 

6. Nº DE EVENTOS DE SST
56

 

 

Objetivo: Medir o número de eventos de sensibilização para assuntos de SST realizados na 

empresa. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O indicador é calculado basicamente com a quantificação do número 

de eventos de SST realizados: 

 

Nº de eventos de SST = NES 

 

NES= Número de eventos de sensibilização para assuntos de SST realizados por semestre. 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção, 

responsável pelo SGSST e demais envolvidos. 

 



182 

 

 

 

7. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 

 

Objetivo: Medir o nível de participação dos funcionários no evento de SST promovido pela 

empresa anualmente, denominado SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho). 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo é realizado a partir da fórmula que relaciona o número de 

participantes presentes na SIPAT com o número total de funcionários do escritório: 

 

Índice de participação na SIPAT (IPS) 

 

IPS =  x 100% 

Onde:  

NPS: Número de participantes da SIPAT  

NTF: Número total de funcionários do escritório 

 

Unidade: (%). 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST.  

O indicador apresenta o grau de envolvimento dos funcionários nos eventos de SST 

promovidos pela empresa. Para uma melhor análise dos resultados, é necessário levar em 

consideração alguns fatores, como: indisponibilidade de tempo do colaborador para participar 

do evento (por entre outros fatores, devido às muitas atribuições que seu cargo demanda no 

momento de realização do evento), divulgação do evento ineficaz etc. Por esse motivo o uso 

deste indicador se faz necessário para detectar e tentar corrigir os problemas que 

impossibilitaram que todos os funcionários participassem do evento, se este for o caso. 
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8. NÍVEL DE INFORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Objetivo: Avaliar o nível de informação dos funcionários em relação ao Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho implantado na empresa. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: A avaliação do nível de informação dos funcionários a respeito do 

SGSST deve ser feita a partir da aplicação de questionário contendo perguntas sobre a 

temática de segurança e saúde no trabalho, conforme modelo do Apêndice A. Foi estabelecida 

uma faixa de classificação para enquadrar o nível de informação apresentado pelos 

funcionários. 

 

Cada nível organizacional (estratégico, tático e operacional) foi avaliado segundo os critérios 

a seguir: 

Nível de Informação dos Funcionários (NIF) 

 

Excelente Ótimo Bom Razoável Ruim 

100,0% 90,0% – 99,9% 80,0% – 89,9% 51,0% - 79,9% ≤ 50,0% 

 

 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pela alta direção 

e responsável pelo SGSST.  

Esta avaliação deve ser realizada continuamente, observando a rotatividade de funcionários na 

empresa.  É importante analisar todos os questionamentos, buscando identificar os problemas 

mais comuns. 

Ressalta-se que o objetivo da avaliação é identificar onde os funcionários estão deficientes de 

informação para oferecer soluções de treinamento, de acordo com as necessidades detectadas.  



184 

 

 

Fonte: Duarte (2011)

9. INDICE DE ROTATIVIDADE 

 

Objetivo: Medir o índice de rotatividade dos funcionários na empresa para questão do 

planejamento do calendário de palestras pelo Departamento de Recursos Humanos, visto que 

se o índice de rotatividade detectado for alto, as palestras precisarão ser ministradas com 

maior frequência. 

Periodicidade: Trimestral 

Responsável pela Coleta: Setor de Recursos Humanos 

 

Roteiro para cálculo: O índice de rotatividade é calculado pela média de funcionários 

admitidos e demitidos, dividido pelo total de funcionários em um determinado período, 

expresso em valor percentual: 

Índice de rotatividade (IR) 

 

IR =  x 100% 

Onde:  

A: Número de admissões dentro do período considerado 

D: Desligamento de pessoal (tanto por iniciativa da empresa como por iniciativa 

do empregado) dentro do período considerado 

NF: Número de funcionários dentro do período considerado (pode ser obtido 

pela soma dos efetivos existentes no início e no final do período, dividido por dois). 

 

Unidade: (%) 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST da empresa.   

O índice de rotatividade de pessoal exprime um valor percentual de colaboradores que 

circulam na empresa em relação ao número médio de funcionários. A análise desse índice 

deve levar em conta um conjunto de fatores, como: rotatividade do mercado, fatores 

econômicos, o tamanho da empresa, o volume de projetos, etc. 
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Fonte: Costa (2009) 

 

 

 

 

                                                 
57

 Indicador mantido 

10. Nº DE AFASTAMENTOS POR DOENÇAS LABORAIS
57

 

 

Objetivo: Monitorar o número de doenças profissionais que estão ocorrendo na empresa, de 

modo a auxiliar na identificação e possibilitar a correção dos problemas que as causaram, 

evitando a redução de produtividade no trabalho. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor de Recursos Humanos 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do indicador será feito da seguinte forma:  

 

Nº de afastamentos por doenças laborais (NADL) 

 

NADL= Nº de afastamentos registrados na empresa cujo motivo seja doença profissional. 

 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST. 
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11. Nº DE ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS NA EMPRESA 

 

Objetivo: Monitorar o número de acidentes que estejam ocorrendo na empresa, de modo a 

verificar as falhas que os podem ter causado, para correção imediata dos problemas 

detectados. 

Periodicidade: Semestral 

Responsável pela Coleta: Setor de Recursos Humanos 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do indicador será feito da seguinte forma:  

 

Nº de acidentes de trabalho (NAT) 

 

NAT= Nº de acidentes de trabalho registrados na empresa. 

 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST. 

 

O indicador considera somente os acidentes do trabalho registrados cujo motivo seja doença 

profissional (doença desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada 

atividade e constante de relação existente no Regulamento de Benefícios da Previdência 

Social). 
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12. Nº DE NÃO CONFORMIDADES TOTAIS DO SGSST 

 

Objetivo: Monitorar o número de não conformidades detectadas nas auditorias internas e 

externas referentes ao SGSST e comparar com resultados de auditorias passadas, de modo a 

avaliar o desempenho deste sistema de gestão e a eficácia de seu processo de melhoria 

contínua. 

Periodicidade: Anual 

Responsável pela Coleta: Setor Responsável pelo SGSST 

 

Roteiro para cálculo: O cálculo do índice de não conformidades está representado pela 

seguinte fórmula:  

 

Não conformidades do SGSST (NCS) 

 

NCS= (NCAI1 + NCAI2) + NCAE 

Onde:  

NCAI1: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria interna (1ºsemestre)  

NCAI2: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria interna (2º semestre) 

NCAE: Não conformidade (s) detectada (s) na auditoria externa (anual) 

 

 

Diretrizes para análise do indicador: A análise do resultado deve ser feita pelo responsável 

pelo SGSST e pela alta direção. 

 

O acompanhamento das não conformidades detectadas nas auditorias internas e externa 

(anualmente) é de extrema importância, pois tão logo detectadas e acompanhadas, logo 

poderão ser resolvidas; desta forma, estimulando o atendimento aos requisitos legais, ao qual 

a empresa esteja submetida, e promovendo a melhoria contínua dos seus processos e, 

consequentemente, do seu Sistema de Gestão. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Mapa de Risco da empresa de engenharia consultiva 

 

 

Fonte: Dado fornecido pela empresa, 2012. 
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ANEXO B – Mapa de Risco da empresa de engenharia consultiva 

 

 

Fonte: Dado fornecido pela empresa, 2012. 

 


