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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de avaliação de desempenho 

ambiental em uma organização do setor de edificações da construção civil, tomando como 

base as diretrizes da NBR ISO 14031 que fornece orientações para implementação deste 

processo na gestão interna organizacional. A pesquisa teórica abordou conceitos e histórico da 

gestão ambiental nas organizações, desde o surgimento dos primeiros modelos até o 

fortalecimento da gestão ambiental através da padronização do Sistema de Gestão Ambiental 

por meio da publicação da ISO 14001. Aborda também a avaliação de desempenho ambiental, 

a NBR ISO 14031 (conceitos, tipos de indicadores de avaliação de desempenho ambiental, 

processo de elaboração desses indicadores, utilização e avaliação pela alta-administração). A 

pesquisa possui natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos, de abordagem 

qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta de dados se deu através de questionário, entrevista 

e análise documental. Com os resultados da pesquisa, conhecemos os elementos que a 

organização leva em consideração para a elaboração e escolha dos seus indicadores, 

identificamos quais as partes interessadas contribuem neste processo, quais as fontes que a 

organização considera para estabelecer a definição de suas metas de desempenho ambiental, 

como são organizados os diferentes tipos de indicadores ambientais, como os resultados da 

avaliação de desempenho ambiental são tratados no dia a dia organizacional, considerando se 

há interferência na tomada de decisões, a dinâmica da comunicação com as partes 

interessadas e como ocorre a avaliação periódica do desempenho ambiental. Propomos ainda, 

oportunidades de melhoria para a organização em estudo.  

 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Indicadores ambientais. Avaliação de desempenho 

ambiental. NBR ISO 14031. 

  

 

  

  



ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to analyze the evaluation process of environmental performance 

inside an organization from the building construction section of civil construction based on 

the NBR ISO 14031 guidelines, which provide orientation regarding the implementation of 

this project towards the internal organizational management. The theoretical research has 

addressed concepts and historical development of environmental management inside 

organizations, from the emergence of the first models to the strengthening of environmental 

management through the standardization of the Environmental Management System caused 

by the publication of ISO 14001. It has also addressed the evaluation of environmental 

performance, the NBR ISO 14031 (concepts, types of indicators of evaluation of 

environmental performance, the elaboration process of such indicators, as well as its use and 

evaluation by the high administration). The research has an applied character, with 

exploratory and descriptive goals, and a qualitative approach based on case study. The data 

collection will be made through questionnaires, interviews, and documental analysis. Through 

the present research project, one expects to learn the elements taken into consideration by the 

organization for the elaboration and selection of indicators; to identify which interested 

parties contribute in the aforementioned process; to discover which sources are taken into 

consideration by the organization while establishing its environmental performance goals; to 

learn how the different kinds  of environmental indicators are handled by organizations on 

daily basis, considering the existence of interferences on the decision making process, 

whether or not the interested parties are integrated, and if there is an periodical evaluation of 

environmental performance and how it is handled. One also expects to identify the 

opportunities for improvement regarding the organization that is object of study.  

 

Keywords: Environmental Management. Environmental indicators. Evaluation of 

environmental performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a parte introdutória desta dissertação, sendo dividido em: 

contextualização, objetivos, justificativa e estrutura do trabalho. 

 

1.1 Contexto 

 

Com o apogeu da Revolução Industrial houve a intensificação do uso dos recursos 

naturais, neste período se acreditava que os bens fornecidos pela natureza eram infinitos. A 

natureza foi apropriada ao processo de transformação produtiva e os problemas ambientais e 

sociais foram acelerados, uma vez que o foco estava na expansão do capital e no rápido 

crescimento. 

Desta forma, o modelo de crescimento estruturado no desenvolvimento econômico 

daquele período, visava o progresso a todo custo, sem a preocupação com o meio ambiente. 

Foi em 1972, em Estocolmo, que ocorreu a primeira Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento colocando em cheque o modelo econômico da época. O maior 

problema a ser solucionado estava no fato de conciliar a produção, o consumo e a riqueza 

com a preservação ambiental. 

Anos após a conferência, houve uma série de outros encontros, elaboração de 

documentos e tratados internacionais que resultou no modelo econômico conhecido como 

Desenvolvimento Sustentável. Este modelo prevê um equilíbrio nas esferas social, econômica 

e ambiental de forma que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos recursos das 

gerações do presente. 

Nos últimos anos, impulsionado pelo advento da globalização, debates acerca do 

Desenvolvimento Sustentável tem ganhado espaço no mundo empresarial e nas mais diversas 

organizações sociais. A inserção desta temática nas diferentes camadas da sociedade civil, nos 

eventos empresariais e organizacionais trata de um grande avanço para a sociedade.  

A globalização foi um evento importante para descentralização das ações a favor do 

Desenvolvimento Sustentável. Impulsionada pela criação e aplicação de regulamentações 

ambientais nacionais e internacionais, aumento da exigência dos consumidores, entre outros, 

houve mudanças no comportamento organizacional em diferentes estágios. 

Para responder a estas mudanças as organizações precisaram de ferramentas que 

contribuísse com a melhoria continua na relação organização-ambiente. Dentre essas 

ferramentas encontra-se a Série ISO 14000 que estabelecem diretrizes e requisitos para a 



14 

 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas diversas atividades 

econômicas que possam afetar o meio ambiente, e para a avaliação e certificação destes 

sistemas, todas com metodologias uniformes e aceitas internacionalmente (DONAIRE, 1999).  

 O Sistema de Gestão Ambiental é um sistema de gestão que compreende a estrutura 

organizacional, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e recurso 

para aplicar, elaborar, revisar e manter a política ambiental da empresa (NBR ISO 14001, 

2004). Esse sistema consiste de um processo sistemático que contempla diferentes fases como 

planejamento, execução, controle e avaliação, no intuito de promover a melhoria contínua 

pela busca da sustentabilidade no âmbito organizacional. 

O SGA possui diferentes etapas baseadas no ciclo PDCA, e cada etapa a sua 

relevância. Considerando o princípio da melhoria continua, este estudo está focado na fase de 

controle (check), mais especificamente na avaliação de desempenho ambiental (AVA), pois 

só é possível melhorar continuamente o que é avaliado. 

 Para auxiliar as organizações no controle dos seus processos, a ISO publicou, no ano 

de 2002, a norma ISO 14031 que fornece diretrizes para a avaliação de desempenho 

ambiental, dando suporte para os requisitos estabelecidos pela ISO 14001 e orientando 

organizações que desejam gerenciar seus aspectos e impactos ambientais significativos, sejam 

essas organizações certificadas ou não. 

Assim, torna-se um desafio a formulação de indicadores que forneçam subsídios para 

a tomada de decisões, como também para a medição e avaliação eficaz que possibilite uma 

maior confiabilidade no processo de avaliação de desempenho ambiental. 

 

1.2 Identificação e justificativa do problema de pesquisa  

 

 Em face de tantas mudanças e da dinâmica do mercado atual, as empresas estão mais 

conscientes de seus deveres e devem estar preparadas para avaliar e melhorar suas atividades 

de forma a atender suas partes interessadas e alcançar resultados ambientais, econômicos e 

sociais positivos.  

Surge, então, o desafio de determinar o que medir, o porquê medir e como medir. A 

medição é o primeiro passo que leva ao controle e, consequentemente, à melhoria. Se você 

não mede algo, você não o entende. Se você não o entende, você não o controla. Se você não 

o controla, você não pode melhorá-lo (HARRINGTON, H.; MCNELLI, 2006). 

A mensuração dos resultados organizacionais consiste em uma questão estratégica 

essencial, uma vez que apenas através de uma avaliação adequada do desempenho 
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organizacional se pode atestar o quanto determinada organização está “se aproximando” ou 

“se afastando” de seus objetivos (SCHRÖEDER, 2005). 

Diante desta necessidade organizacional, esta pesquisa procurou compreender com 

profundidade o processo de avaliação de desempenho ambiental através de um estudo de caso 

em uma empresa da construção civil, subsetor edificações. A escolha deste setor se deu pela 

sua relevância na economia brasileira e por ser um grande gerador de impactos ambientais. 

Economicamente a construção civil brasileira tem se mostrado bastante relevante, nos 

últimos anos (1994 a 2013) cresceu 74,25% (INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 

FINANCEIROS E IMOBILIÁRIOS, 2014). O PIB tem crescido acima da média do PIB do 

país, pois cresceu 4% em 2012, 4,8% em 2011, enquanto no Brasil o crescimento em 2012 foi 

de 0,9% e em 2011 de 2,7% (SANTOS, 2012 e SARAIVA; MARTINS, 2013).  

Do ponto de vista ambiental, a construção civil é uma das indústrias que mais utiliza 

recursos naturais, mais gera modificações no meio sociocultural e é, também, a maior 

geradora de resíduos, sendo que a tecnologia construtiva adotada no Brasil favorece o 

desperdício de materiais (MARIANO, 2008). Ainda, segundo estudo realizado pela CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL (2001), estima-se que o setor seja responsável por cerca de 40% 

dos resíduos gerados na economia. Este número é altamente significativo, pois grande parte 

da matéria-prima (recursos minerais) utilizada nos processos de construção de 

empreendimentos urbanos é de origem não renovável. Ou seja, a construção civil é uma 

grande geradora de impactos ambientais em todo o ciclo de vida de seus produtos. 

A partir deste contexto é que se constitui o problema norteador da pesquisa: “Como 

ocorre o processo de avaliação de desempenho ambiental no dia a dia organizacional de uma 

empresa do subsetor edificações da construção civil?” 

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho estão divididos em objetivo geral e objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Para que se possa responder à questão acima formulada, o objetivo geral deste 

trabalho é:  
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Analisar o processo de avaliação de desempenho ambiental em uma organização do 

subsetor edificações, construção civil, tomando como base as diretrizes da NBR ISO 14031 

que fornece orientações para implementação deste processo na gestão interna organizacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 

i. Conhecer os elementos que a organização leva em consideração para a elaboração 

e escolha de indicadores; 

ii. Identificar quais as partes interessadas contribuem no processo de definição dos 

indicadores de avaliação de desempenho ambiental; 

iii. Conhecer quais as fontes de dados que a organização considera para estabelecer a 

definição de suas metas de desempenho ambiental; 

iv. Conhecer como são estruturados os diferentes tipos de indicadores ambientais; 

v. Conhecer como os resultados da avaliação de desempenho ambiental são tratados 

no dia a dia organizacional e se/como estes resultados interferem na tomada de 

decisões; 

vi. Propor melhorias em relação à definição e utilização de indicadores de 

desempenho ambiental; 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o capítulo 1 dedicado a 

apresentar as características principais do trabalho, como o tema escolhido, os objetivos e a 

justificativa.  

O capítulo 2 constitui a revisão bibliográfica dos temas relativos aos conceitos e 

histórico da gestão ambiental nas organizações, desde o surgimento dos primeiros modelos 

até o fortalecimento da gestão ambiental através da padronização do Sistema de Gestão 

Ambiental por meio da publicação da ISO 14001. 

O capítulo 3 continua com a revisão bibliográfica abordando a avaliação de 

desempenho ambiental, a NBR ISO 14031 (conceitos, tipos de indicadores de avaliação de 

desempenho ambiental, processo de elaboração desses indicadores, utilização e avaliação pela 

alta-administração). 
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O capítulo 4 apresenta o método da pesquisa utilizado, no qual se caracteriza a 

pesquisa, apresenta-se o escopo do estudo, descreve-se o percurso metodológico para 

realização da revisão da literatura, construção e validação do instrumento de coleta, coleta de 

dados e a análise e discursão dos resultados (interpretação).  

O capítulo 5 apresenta os resultados alcançados. 

O capítulo 6 apresenta as considerações finais e recomendações de pesquisas futuras. 

 

 

  



18 

 

2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

O conteúdo deste capítulo trará uma breve discussão de como se deu a inserção das 

questões ambientais dentro das organizações, em seguida abordará a partir da ótica de 

diferentes autores a definição de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), apresentará os 

primeiros programas e/ou modelos de sistemas de gestão que contemplaram a variável 

ambiental, finalizando com a apresentação do Sistema de Gestão Ambiental proposto pela 

ISO 14001 e sua estrutura. 

 

2.1 As organizações e as questões ambientais 

 

 Quando falamos sobre as questões ambientais no âmbito organizacional, estamos na 

verdade abordando o que comumente se conhece por gestão ambiental. Em definição dada por 

Barbiere (2004), a gestão ambiental pode ser compreendida como as diretrizes e as atividades 

administrativas e operacionais de uma organização, tais como planejamento, direção, 

controle, alocação de recursos, entre outras realizadas com a finalidade de obter efeitos 

positivos sobre o meio ambiente. 

 Até o início da década de 60, pouco se falava das questões ambientais, mas foi nesta 

década que se iniciou uma verdadeira revolução da sociedade, que passou a criticar, não só o 

modelo de produção, mas, principalmente, o modo de vida dele decorrente (ANDRADE, 

2001). Então, essa revolução avançou de tal forma que resultou na incorporação do debate 

ambiental nas diferentes esferas sociais, como indústrias, poder púbico, universidades, entre 

outras. Melo (2006) registra e caracteriza este processo, com ênfase nas indústrias, em 

diferentes níveis/etapas, a saber: (i) alienação, (ii) gestão ambiental passiva e por último, (iii) 

a gestão ambiental proativa. 

 A primeira etapa, denominada alienação, data do período pré 1970 onde a ideia 

predominante argumentava que os prejuízos ambientais deveriam ser assumidos pela 

sociedade, em favor do desenvolvimento econômico. Onde, as organizações, mais 

especificamente as indústrias, principal foco no período, tinham o papel de promover o 

desenvolvimento econômico sem assumir a responsabilidade pelos impactos ambientais 

gerados por elas.  

 A segunda etapa, denominada gestão ambiental passiva, data do período entre os anos 

de 1970 e 1980. Esse período foi marcado pela preocupação em atender às exigências dos 
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órgãos ambientais e da criação de departamentos ambientais vinculados à área de produção 

das empresas.  

O tamanho dos departamentos era reduzido e suas atividades focalizavam 

essencialmente a evolução da regulamentação e a produção de diversos 

documentos, atestando os esforços realizados pela empresa (relatórios de 

ecotoxicologia, declarações e demandas de autorização, etc.). As atribuições 

do responsável pelo departamento ambiental envolviam a busca da 

conformidade com as normas ou com quaisquer outros dispositivos de 

regulamentação ambiental. (CORAZZA, 2003, p. 4) 

  

 A terceira etapa caracterizada pela gestão ambiental pró-ativa inicia-se entre 1980 e 

data até 1990, contudo a postura passiva ainda era predominante. Sobre esse período Corazza 

(2003, p. 4) relata que: 

 

as atividades dos departamentos se orientaram progressivamente para a 

elaboração de programas de prevenção, com a formação de pessoal, a 

avaliação das diferentes unidades ou setores de atividade... A 

responsabilidade dos membros da equipe ambiental se estendia à aplicação 

de medidas internas e de proteção. 

 

 Apenas a partir de 1990 que a postura pró-ativa se fortalece, caracterizando pela 

integração das questões ambientais à estratégia do negócio. A gestão ambiental passa a ser 

vista como um diferencial competitivo e um fator de melhoria organizacional. 

 

Nesta nova fase, algumas características se destacariam: a) a introdução 

progressiva de uma perspectiva de sustentabilidade; b) a proliferação dos 

engajamentos coletivos – como os códigos de conduta, os convênios e os 

acordos voluntários; c) a maior interação entre as esferas pública e privada – 

com a participação dessas organizações na formulação de objetivos e na 

escolha de instrumentos de política ambiental; d) o maior envolvimento da 

sociedade civil organizada – como, por exemplo, por meio das Organizações 

Não Governamentais. (CORAZZA, 2003, p. 4) 

  

 Este período também foi marcado pela a conscientização ambiental que cresceu com a 

ascensão da globalização, a qual permitiu o acesso e troca de informações entre a sociedade 

civil numa escala nunca vista. Este fenômeno, aliado a competitividade mercadológica, foram 

fatores importantes para impulsionar a postura proativa nas organizações.   

 Sobre esta postura, Barbiere (2004) afirma que as empresas não se envolveriam com 

as questões ambientais sem que houvesse pressões da sociedade, leis ambientais impostas 

pelo governo e diversos controles comerciais. No âmbito mercadológico, destaca que as 

empresas têm sido pressionadas pela intensificação dos processos de abertura comercial que 
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expõe os produtores a uma maior competitividade de empresas com baixos custos sociais e 

ambientais. Do outro lado, o crescente aumento da conscientização da população, tem 

provocado uma maior demanda para os produtos e serviços ambientalmente corretos 

impulsionando novos nichos de mercado voltados para a produção sustentável. 

 Outro ganho importante, talvez o de maior relevância, no que se refere à relação meio 

ambiente-organizações, se deu com o que Seiffert (2011) relata: “dada à necessidade de 

aperfeiçoar a gestão dos recursos naturais e dos aspectos e impactos ambientais dentro das 

organizações, a gestão ambiental começou a ser tratada como sistema”.  

 O marco desta mudança se deu em 1992 com a publicação da primeira norma de 

Sistema de Gestão Ambiental, a norma Britânica BS 7750 - Specifications for Environmental 

Management Systems. Seguida da ISO 14001, publicada em 1996, essa norma trouxe 

requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental para possibilitar uma organização formular a 

política e objetivos levando em conta às exigências legais e informações sobre impactos 

ambientais significativos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 

Então, dado a este processo de transformação, principalmente com a incorporação da 

variável ambiental no âmbito organizacional, passou-se a defender a integração dos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais na política e estratégia empresarial junto ao processo de 

tomada de decisão (KUHNDT, 2004). Esta integração se fortaleceu com os Sistemas de 

Gestão propostos pela International Organization for Standardization (ISO), como exemplo o 

SGA anteriormente citado, bem como com o avanço dos estudos no campo das estratégias 

organizacionais. 

Para Kuhndt (2004) medidas ambientais podem ser aplicáveis ao dia a dia 

organizacional em diferentes níveis corporativos (estratégico, tático e operacional), 

apresentando exemplos de decisões onde a informação do desempenho ambiental é aplicável 

e útil nos diferentes níveis, ver Quadro 2.1. 

 

NÍVEIS CONTEXTO 
EXEMPLOS DE DECISÕES ONDE A 

INFORMAÇÃO DE DESEMPENHO 

AMBIENTAL É ÚTIL 

Estratégico 

Planejamento Estratégico 

- Desenvolvimento de política corporativa; 

- Estratégias de longo prazo para o desenvolvimento 

tecnológico; 

- Estratégias para pesquisa e desenvolvimento de um 

portfólio de produtos sustentáveis. 

Investimento de capital e 

aquisição de tecnologias 
- Investimentos em novas tecnologias e linhas de 

produção com melhorias no desempenho ambiental. 
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Tático 
Design e desenvolvimento 

de produtos, serviços e 

processos. 

- Desenvolvimento de produtos e serviços em níveis 

diferentes de melhoria; 

- Desenvolvimento de processos; 

- Desenvolvimento de tecnologias. 

Operacional 

Comunicação e Marketing 

- Decisão de marketing: empresas podem usar 

informação de marketing para anunciar seus 

produtos com mais sustentabilidade ou refutar 

reivindicações adversar sobre produtos por 

concorrentes; 

- Rotulagem de produtos; 

- Relatórios de sustentabilidade para comunicação 

externa, comunicação a redes de relacionamento 

(partes interessadas).  

Gestão Operacional 

- Monitoramento interno; 

- Identificação e priorização de oportunidades 

existentes ou iniciativas; 

- Gestão e auditória ambiental; 

- Gestão da cadeia de portfólio de produtos; 

- Escolha de fornecedores; 

- Benckmarketing: empresas podem comparar seu 

desempenho com outros concorrentes ou podem 

comparar seu próprio desempenho ambiental de 

forma continua. 

 
Quadro 2.1 - Exemplos de decisões onde a informação de desempenho ambiental é útil 

Fonte: Kuhndt (2004) 

 

 Assim, percebe-se que o leque da variável ambiental nas organizações é amplo e a 

influência em todos os níveis corporativos, tornando-se cada vez mais relevante ao decorrer 

dos anos.  Dados da International Organization for Standardization (2013) revelam que até o 

final de dezembro de 2012, pelo menos 285.844 certificados ISO 14001 foram emitidos, 

alcançando organizações de 167 países, demonstrando a relevância global para as 

organizações que desejam operar de forma ambientalmente sustentável. 

  

2.2 Compreendendo o Sistema de Gestão Ambiental 

 

Segundo Silveira (2004), o Sistema de Gestão Ambiental evoluiu como uma área do 

conhecimento sobre o meio ambiente com o objetivo de administrar e coordenar, na medida 

do possível, toda a complexidade de fenômenos ecológicos que interagem com os processos 

humanos.  

Tocchetto e Pereira (2007) afirmam que a busca por alternativas que minimizem os 

impactos ambientais negativos da atividade produtiva tem motivado o setor industrial a 

investir em soluções, que também se refletem em economia e melhoria da competitividade.  
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 Em outra definição mais aprofundada, tem-se que a: 

 

Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a 

alcançar metas ambientais especificas... Um aspecto relevante da gestão 

ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da 

administração e, portanto, envia uma clara mensagem à organização de que 

se trata de um compromisso corporativo. A gestão ambiental pode se tornar 

também um importante instrumento para as organizações em suas relações 

com consumidores, o público em geral, companhias de seguro, agências 

governamentais, etc. (NILSSON, 1998, p. 134). 

  

 A ISO 14001 define Sistema da Gestão Ambiental como a parte de um sistema de 

gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e 

para gerenciar seus aspectos ambientais. 

 A BS 7750 (1992 apud Cajazeira 1998) conceitua SGA como a estrutura 

organizacional, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para a 

implantação da gestão ambiental. 

 Para Kraemer (2008) SGA pode ser definido como um conjunto de procedimentos 

para gerir ou administrar uma organização, de forma a obter o melhor relacionamento com o 

meio ambiente. 

 Barbieri (2004) define o SGA como o conjunto de atividades administrativas e 

operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar o 

seu surgimento. O autor ainda diferencia o conceito do SGA com o da Gestão Ambiental 

(GA), para ele a GA são as diferentes atividades administrativas e operacionais realizadas 

pela empresa para abordar os problemas ambientais atuais decorrentes da sua atuação ou para 

evitar que eles ocorram no futuro. 

 Portanto, o que diferencia a abordagem da Gestão Ambiental para o do Sistema de 

Gestão Ambiental é o fato em que a segunda inter-relaciona diversas atividades que 

geralmente estão ligados a uma norma e ou política ambiental, enquanto a Gestão Ambiental 

se constitui de programas ambientais isolados para evitar problemas ambientais. 

 Segundo Silveira (2004), o Sistema de Gestão Ambiental evoluiu como uma área do 

conhecimento sobre o meio ambiente e que seu objetivo é administrar e coordenar, na medida 

do possível, toda a complexidade de fenômenos ecológicos que interagem com os processos 

humanos. 

 Então, entende-se por Sistema de Gestão Ambiental o conjunto de atividades que 

associadas a um sistema de gestão, possibilita o cumprimento da política ambiental das 
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organizações gerindo os seus aspectos ambientais e direcionando a obtenção de um 

desempenho ambiental satisfatório. 

 

2.3 Modelos de gestão pioneiros na questão ambiental 

 

 Um dos primeiros Sistemas de Gestão Ambiental existente foi o Modelo Winter, 

desenvolvido em 1972 pela empresa Emst Winter & Sonh, a qual estabeleceu 20 módulos 

integrados, com o objetivo de: facilitar a sua implantação, definir prioridades e definir o 

cronograma de atuação, conforme sistematizado na figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Modelo Winter. 

Fonte: Doinare (1999) 

 

De acordo com Doinare (1999), os módulos integrados foram: 1) Motivação da alta 

administração; 2) Objetivos e estratégia da empresa; 3) Marketing; 4) disposições internas em 

defesa do ambiente; 5) Motivação e formação; 6) Condições do trabalho; 7) Alimentação dos 

funcionários; 8) Aconselhamento ambiental familiar; 9) Economia de energia e água; 10) 

Desenvolvimento do produto; 11) Gestão de materiais; 12) Tecnologia de produção; 13) 

Tratamento e valorização de resíduos; 14) Veículos da empresa; 15) Construção da 

instalação/equipamentos; 16) Finanças; 17) Direito; 18) Seguros; 19) Relações internacionais; 

e 20) Relações Públicas. 

Segundo o autor, estes módulos definem o papel completo da gestão ambiental da 

empresa, que conhecidos, deverão ser avaliados pelo administrador e posteriormente 

implementados. 
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Outros Programas e/ou Sistemas de Gestão Ambiental surgiram após o modelo 

Winter, dos quais trouxeram suas contribuições para a criação da norma internacional ISO 

14001, destacando-se: Responsible Care Program, o documento Strategies for Today’s 

Environmental Partnership (STEP) e as normas BS 7750 e Eco Management and Audit 

Scheme (EMAS). A figura 2.2 sintetiza cronologicamente estes Programas e/ou Sistemas de 

Gestão, segundo as datas lançamento. 

 

Figura 2.2 – Cronologia dos Programas e Sistemas de Gestão Ambiental 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir discutiremos cada um destes Programas e/ou Sistemas de Gestão 

Ambiental. 

 

2.3.1 Responsible Care Program 

 

 O Responsible Care Program, em português “Programa de Atuação Responsável”, 

foi segundo Culley (1998) o primeiro modelo formal de gestão ambiental. Em dezembro de 

1984 na unidade industrial da Union Carbide, em Bhopal na Índia foi criado o programa 

Responsible Care que inspirou em 1985, em iniciativa similar, a criação de um programa com 

o mesmo nome pela Associação dos Produtores Químicos do Canadá (DEMAJOROVIC; 

SOARES, 2006).  

Então, as indústrias químicas impulsionadas pelo desejo em melhorar sua imagem, 

uma vez que eram as principais autoras dos impactos ambientais da época, criaram em 1989 o 

Conselho Internacional das Associações Químicas, em inglês International Council of 

Chemical Associations (ICCA).  
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Este conselho tinha o objetivo de “coordenar a implementação do programa em nível 

mundial, definindo o compromisso do setor químico para a melhoria contínua em todos os 

aspectos relacionados à saúde, à segurança e ao desempenho ambiental” (INTERNATIONAL 

COUNCIL OF CHEMICAL ASSOCIATIONS, 1998 apud DEMAJOROVIC; SOARES, 

2006, p. 64). Hoje, o programa está presente em 48 países e é essencial para as empresas 

químicas criarem indicadores que permitam avaliar o desempenho ambiental nas dimensões 

social e ambiental. 

 

A grande diferença entre o Programa de Atuação Responsável e a Norma 

Internacional ISO 14001..., é que o primeiro consiste de uma série de 

iniciativas específicas de gerenciamento, enquanto o segundo é um SGA. 

Isto é, as iniciativas do Programa de Atuação Responsável podem ou não ser 

sistematizadas. A adesão de indústrias químicas ao Programa de Atuação 

Responsável não significa que automaticamente estas possuam os requisitos 

normativos necessários para uma certificação, mas encontrar-se-ão num 

estágio muito mais adiantado para tanto (CALASANS, 2005). 

 

2.3.2 STEP 

 

Segundo Campos (2001), 

 

Em 1990, a API (American Petroleum Institute), instituto fundado em 1919 

pela indústria de petróleo americana, criou o STEP (Strategies for Today’s 

Environmental Partnership). O principal objetivo do STEP foi o de 

desenvolver um guia para a indústria de petróleo americana que 

possibilitasse um aprimoramento de seu desempenho ambiental, de saúde e 

segurança (KUHRE, 1998). Desta forma, foi criado o American Petroleum 

Institute Environmental, Health and Safety Mission and Guiding Principles. 

Em linhas gerais este documento tem como princípios: a prevenção da 

poluição, a conservação dos recursos naturais, a relação de parceria e 

acordos com a comunidade, entre outros. 

 

2.3.3 BS 7750 

 

A BS 7750 foi à primeira norma que estabeleceu diretrizes para um Sistema de 

Gestão Ambiental, sendo criada em 1992 pelo British Standards Institution (BSI). Segundo 

Campos et al (2006, p. 3): 

 

Esta norma não estabelece uma exigência absoluta quanto ao desempenho 

ambiental. Exige, porém, atendimento às exigências legais locais e o 

comprometimento com a melhoria contínua. Estipula, ainda, que a 

organização formule políticas e objetivos que levem em conta as 

informações relativas aos efeitos ambientais significativos decorrentes de 
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suas atividades. (...) pode-se dizer que se trata do primeiro sistema que 

preconiza que a organização deva estabelecer e manter um sistema de gestão 

ambiental como mecanismo para garantir que os efeitos de suas atividades, 

produtos ou serviços estejam em conformidade com sua política ambiental. 

 

De acordo com Cajazeira (1998), em 1991 foi iniciado pelo Instituto Internacional de 

Normatização um estudo em relação às normas internacionais sobre o meio ambiente, que 

utilizou a norma BS 7750 como referência para a abertura do trabalho. Este estudo durou dois 

anos e resultou na formação do Comitê Técnico 207 (TC 207) que proporcionou a criação de 

seis subcomitês que elaboraram diretrizes sobre assuntos ligados ao meio ambiente, e, no 

início do desenvolvimento da Série ISO 14000. 

Portanto, pode-se afirmar que a norma BS 7750 foi o marco no mundo para o 

desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ambiental, proporcionando a formação da Série ISO 

14000, importante grupo de normas técnicas relacionadas ao meio ambiente. Por fim, a BS 

7750 deixou de vigorar em 1996 quando foi substituída pela ISO 14001. 

 

2.3.4 Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 

 

 O Eco Management and Audit Scheme (EMAS) ou no português Eco Gestão e 

Auditorias é um regulamento estabelecido pela Comissão Europeia desde 1993. De acordo 

com Campos e Lerípio (2009, p. 55) o EMAS: 

 

tem o objetivo primário de promover a melhoria contínua do desempenho 

ambiental de atividades industriais através: do estabelecimento e 

implementação de políticas ambientais, programas e sistemas de gestão pelas 

organizações; da avaliação sistemática, objetiva e periódica do desempenho 

de elementos contidos na regulamentação; das informações à comunidade 

sobre o desempenho ambiental da organização. Apoia o princípio do 

“poluidor/pagador” e a disponibilidade pública de informações sobre o meio 

ambiente, principalmente da indústria. 

  

 Esta norma foi originalmente proposta pela Comissão Europeia e pela ISO como a 

favorita de uma série de instrumentos de política que permitem às empresas perseguir por 

objetivos e metas ambientais e competitividade de forma sinergética. 

 Atualmente permanece em vigor e possui 3608 empresas certificadas (EUROPEAN 

COMMISSION, 2014).  
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2.3.5 Outros métodos organizacionais que direcionam para o desempenho ambiental 

 

 Outros métodos organizacionais foram desenvolvidos para auxiliar as organizações a 

trilhar o caminho em direção da sustentabilidade ou desempenho ambiental. Entre estes 

métodos, pode-se destacar a Responsabilidade Social Corporativa, a Governança Corporativa, 

a Ecoeficiência, a Análise do Ciclo de Vida, a Emissão Zero, os Sistemas de Gestão 

Certificáveis, a Produção Mais Limpa e os Relatórios de Sustentabilidade Corporativa. Sobre 

cada um deles Jappur (2004) apresenta uma sucinta e clara descrição, a qual pode ser 

contemplada no quadro 2.2. 

 

Métodos Descrição 

Responsabilidade Social 

Corporativa 
Refere-se à conduta ética e responsável adotada pelas organizações na 

plenitude das suas redes de relações, incluindo seus consumidores, 

fornecedores, funcionários e familiares, acionistas, comunidade em que se 

inserem, ou sobre a qual exercem algum tipo de influência, além do 

governo e do meio ambiente. 

Governança Corporativa É designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e 

direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu 

exercício e os diversos interesses que estão ligados à vida das sociedades 

comerciais. Adota as seguintes linhas mestras - transparência, prestação de 

contas e equidade. 

Ecoeficiência Consiste em uma filosofia de gestão empresarial que incorpora as questões 

ambientais, que visa o fornecimento de bens e serviços a preços 

competitivos que satisfaçam as necessidades e traga qualidade de vida, ao 

tempo que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de 

recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à 

capacidade de sustentação estimada da Terra. 

Análise do Ciclo de 

Vida 
É um método para a avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos reais 

e potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que vão 

desde a extração das matérias-primas até a disposição do produto final. 

Emissão Zero Incidi em um agrupamento ecológico de indústrias, na qual a aplicação do 

seu conceito proporciona uma mudança da produtividade do trabalho para a 

produtividade dois recursos, uma vez que os resíduos são transformados 

em novos recursos. O agrupamento ecológico aumenta extraordinariamente 

a produtividade e melhora a qualidade dos produtos, ao mesmo tempo em 

que gera empregos e diminui a poluição. 

Sistemas de Gestão 

Certificável 
Possuem vários focos e abordagens, estes, no entanto, não garantem defeito 

zero, poluição zero, ou riscos zero, mas sim, um meio pelo qual as 

organizações se articulam sistematicamente para dar resposta às demandas 

das partes interessadas e obtêm uma forma de buscar continuamente 

melhorar seu sistema de gerenciamento e seus respectivos indicadores de 

desempenho. 
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Produção Mais Limpa Consiste em um método de combate ao desperdício de recursos naturais e 

financeiros. Esta abordagem pode ser considerada como uma das formas de 

se atingir a ecoeficiência. 

Relatórios de 

Sustentabilidade 

Corporativa – Global 

Reporting Iniative 

Tem como visão e missão a ajuda no preparo, na comunicação e na 

obtenção de informações que auxiliem as organizações no desenvolvimento 

de relatórios de sustentabilidade corporativa. Busca, ainda, melhorar a 

qualidade, o rigor e a utilidade destes relatórios, harmonizando as 

informações econômicas, ambientais e sociais, através de um suporte ativo 

de engajamentos vindos de várias partes interessadas. 

 
Quadro 2.2 - Métodos organizacionais que direcionam para o desempenho ambiental 

Fonte: Jappur, 2004. 

 

2.4 Sistema de Gestão Ambiental estruturado pela ANBT ISO 14001 

 

2.4.1 A Série ISO 14000 

 

A série ISO 14000 procura estabelecer diretrizes para a implementação de um 

Sistema de Gestão Ambiental nas diversas atividades econômicas que possam afetar o meio 

ambiente e para a avaliação e certificação destes sistemas, com metodologias uniformes e 

aceitas internacionalmente (DONAIRE, 1999). 

Em 1991 foi iniciado pelo International Organization for Standardization (ISO) um 

estudo em relação às normas internacionais sobre o meio ambiente, que utilizou a norma BS 

7750 como referência para a abertura do trabalho. Este estudo durou dois anos e resultou em 

março de 1993 na formação do Comitê Técnico de Gestão Ambiental 207 (ISO/TC 207) que 

proporcionou a criação de seis subcomitês que elaboraram diretrizes sobre assuntos ligados ao 

meio ambiente, e, no início do desenvolvimento da Série ISO 14000 (CAJAZEIRA, 1998). 

A série cobre as normas de gestão ambiental com uma vasta gama de assuntos, de 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), Desempenho Ambiental, Auditorias Ambientais, 

Rotulagem Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida, terminologias, entre outras (LEMOS, 

2012). 

O Comitê Técnico de Gestão Ambiental, TC 207, conta com a participação de 

representantes de cerca de 80 países, cuja visão é facilitar o comércio mundial e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. O TC 207 é o maior comitê da ISO (LEMOS, 2012). 

No Brasil, a ISO é apresentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Segundo Lemos (2012), em 1999 a ABNT criou o Comitê Brasileiro de Gestão 

Ambiental, o CB 38, e seus subcomitês em estrutura semelhante à TC 207, cuja finalidade era 

discutir, desenvolver e traduzir as normas internacionais da série 14000 para as versões 
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brasileiras. A figura 2.3 compara a estrutura do TC 207 (internacional) com a versão do CB 

38 (brasileiro). 

 De acordo com Lemos (201-): 

 

Além desses subcomitês, o TC 207 conta hoje com dois grupos de trabalho 

(WGs) que lidam com comunicações ambientais e mudanças climáticas. 

Existe também um grupo de trabalho que cuida de Termos e Definições, do 

qual participam representantes de todos os subcomitês e grupos de trabalho, 

para evitar que os diversos SCs e WGs usem termos com interpretações 

diferentes (pois os técnicos que participam em cada grupo são diferentes).  

 

Figura 2.3 – Comparativa do TC 207 (versão internacional) versus o CB 38 (versão brasileira). 

 

Fonte: Lemos (2012) 

   

 

O comitê brasileiro de gestão ambiental ABNT/CB 38 está estruturado em nove 

subcomitês, distribuído conforme aponta o Quadro 2.3: 
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Subcomitê da ABNT/CB 38 Norma NBR ISO 

SC 01 – Sistemas de gestão 

ambiental  
NBR ISO 14001:2004 Sistema de gestão ambiental – requisitos e 

orientações para uso. 

 

NBR ISO 14004:2004 Sistemas de gestão ambiental – diretrizes 

gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio.  
 

NBR ISO 14005:2012 Sistemas de gestão ambiental — diretrizes 

para a implementação em fases de um sistema de gestão 

ambiental, incluindo o uso de avaliação de desempenho 

ambiental. 
 

NBR ISO 14006:2011 – Diretrizes para incorporação do 

ecodesign. 

SC 02 – Auditorias ambientais  NBR ISO 14015:2003 Gestão ambiental - Avaliação ambiental de 

locais e organizações (AALO) 

 

NBR ISO 19011:2012 Diretrizes para auditoria de sistemas de 

gestão.  

SC 03 – Rotulagem ambiental  NBR ISO 14020:2002 Rótulos e declarações ambientais - 

Princípios Gerais. 

 

NBR ISO 14021:2013 Rótulos e declarações ambientais - 

Autodeclarações ambientais (Rotulagem do tipo II). 

 

NBR ISO 14024:2004 Rótulos e declarações ambientais - 

Rotulagem ambiental do tipo l - Princípios e procedimentos. 

SC 04 – Avaliação do 

desempenho ambiental  
NBR ISO 14031:2004 Gestão ambiental - Avaliação de 

desempenho ambiental – Diretrizes.  

SC 05 – Avaliação do ciclo de 

vida  
NBR ISO 14040 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - 

Princípios e estrutura. 

  

NBR ISO 14051:2013 Gestão ambiental — Contabilidade dos 

custos de fluxos de material — Estrutura geral. 

SC 06 – Termos e definições  NBR ISO 14050:2012 Gestão ambiental — Vocabulário 
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SC 07 – Mudanças Climáticas NBR ISO 14064-1:2007 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. 

 

NBR ISO 14064-2:2007 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. 

 

NBR ISO 14064-3:2007 Gases de efeito estufa Parte 3: 

Especificação e orientação para a validação e verificação de 

declarações relativas a gases de efeito estufa. 

 

NBR ISO 14065:2012 Gases do efeito estufa — Requisitos para 

organismos de validação e verificação de gases de efeito estufa 

para uso em acreditação e outras formas de reconhecimento. 

 

NBR ISO 14066:2012 Gases de efeito estufa — Requisitos de 

competência para equipes de validação e equipes de verificação 

de gases de efeito estufa. 

SC 8 - Comunicação Ambiental NBR ISO 14063:2009 Gestão ambiental — Comunicação 

ambiental — Diretrizes e exemplos. 

SC 9 - Integração de Aspectos 

Ambientais no Projeto e 

Desenvolvimento de Produtos 

ABNT ISO/TR 14062:2004 - Gestão ambiental - Integração de 

aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto. 

 

ABNT ISO GUIA 64:2010 Guia para consideração de questões 

ambientais em normas de produtos 

 
Quadro 2.3 – Apresentação dos subcomitês do comitê brasileiro de gestão ambiental ABNT/CB 38 e 

suas respectivas normas. 

Fonte: Adaptado de Lemos (2012); Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014) 

 

A seguir abordaremos sobre a estrutura do Sistema de Gestão Ambiental proposto 

pela norma ABNT ISO 14001, única da série ISO 14000 que contém requisitos que podem ser 

objetivamente auditados para fins de certificação ambiental ou autodeclaração. 

 

2.4.2 ABNT ISO 14001 

 

A norma ABNT ISO 14001 é um modelo de SGA que propõe auxiliar qualquer 

organização a alcançar um desempenho ambiental que reflita a melhoria continua dos seus 

processos em conformidade com a sustentabilidade. Ela se autodeclara aplicável a todos os 

tipos e portes de organizações, sendo adequada a diferentes condições geográficas, culturais e 

sociais.  
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Sua estrutura se baseia na metodologia conhecida como Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), no português Planejar–Executar–Verificar–Agir. Detalhada na Figura 2.4: 

 

Figura 2.4 – O ciclo PDCA e a estrutura da ABNT ISO 14001. 

 

Fonte: Seiffert (2011), adaptado. 

 

A essência deste ciclo, de acordo com Seiffert (2011, p. 63): 

 

é coordenar continuamente os esforços no sentido da melhoria continua. Ele 

enfatiza e demonstra que programas de melhoria devem iniciar com uma 

fase cuidadosa de planejamento. É materializado através de ações, cuja 

efetividade é verificada através da análise crítica, direcionando-se 

novamente a uma fase de replanejamento cuidadosa em um ciclo contínuo 

de melhoria. Trata-se de um modelo dinâmico em que a melhoria contínua é 

atingida em ciclos contínuos como em uma espiral evolutiva. 

 

 A ABNT ISO 14001 está estruturada em quatro seções, pelas quais serão detalhadas 

para melhor compreensão. São elas: 1) Objetivo e campo de aplicação; 2) Referências 

normativas; 3) Termos e definições; e 4) Requisitos do sistema de gestão ambiental. 
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 A primeira seção ‘Objetivo e campo de aplicação’ aponta para a finalidade da norma, 

afirma que o campo de aplicação dos requisitos da ABNT ISO 14001 é para qualquer 

organização que deseje incorporá-los em seu sistema de gestão ambiental. 

 A segunda seção ‘Referências normativas’ é breve, apenas afirma que não há 

referências de outras normas. 

 A terceira seção ‘Termos e definições’ conceitua todos os termos aplicáveis ao escopo 

da ABNT ISO 14001. 

 Por fim, a quarta seção ‘Requisitos do sistema de gestão ambiental’, detalha os itens a 

constar no Sistema de Gestão Ambiental de uma organização. Esta seção é dividida em 6 

partes, são elas: 1) Requisitos gerais; 2) Política ambiental; 3) Planejamento; 4) 

Implementação e operação; 5) Verificação; e 6) Análise pela administração. 

 

2.4.2.1 Requisitos gerais 

 

 Os Requisitos Gerais (item 4.1 da figura 2.4) declaram que dentro das especificações a 

organização deve definir e documentar o escopo do SGA. Além de estabelecer, documentar, 

implementar e promover a melhoria continua do SGA em conformidade com os requisitos da 

norma. 

 O escopo definido pela organização deve contemplar os aspectos e impactos 

ambientais significativos e decidirá o nível de detalhe e complexidade do sistema de gestão 

ambiental e quais atividades, processos e produtos ele se aplica, procurando demonstrar o 

comprometimento da organização com o meio-ambiente.  

 

2.4.2.2 Política ambiental 

 

 A Política Ambiental (item 4.2 da figura 2.4) estabelece que a alta administração 

defina a sua política e que esteja conforme com o escopo do Sistema de Gestão Ambiental. 

Alguns pontos importantes devem ser considerados na política ambiental como o 

comprometimento com a melhoria continua, com a prevenção de poluição, com os requisitos 

legais, além de ter estabelecidos objetivos e metas ambientais, documentá-la, implementá-la e 

mantê-la, assim como deve estar disponível ao público interno e externo à organização. 

 Neste sentido, em uma auditoria da política ambiental devem ser evidenciados, 

mediante especificações da ISO 14001, os seguintes itens: 
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1. Se a política está documentada, implementada, mantida e aprovada pela alta 

administração; 

2. Se há comprometimento com a melhoria contínua, prevenção à poluição e 

atendimento aos requisitos legais e outros subscritos; 

3. Se for apropriada a natureza, escala e impactos característicos das atividades da 

empresa; 

4. Se há o estabelecimento de objetivos e metas ambientais; e, 

5. Se estiver comunicada a todos os funcionários que trabalham na organização 

ou atuam em seu nome, e divulgada ao público externo. 

 Para a ISO 14004 a política ambiental estabelece um senso geral de orientação e fixa 

os princípios de ação para uma organização. Determina o objetivo fundamental no tocante ao 

nível global de responsabilidade e desempenho ambiental requerido da organização, ao quais 

todas as ações subsequentes serão julgadas. 

 Albuquerque (2008) afirma que a política ambiental é uma declaração de missão ou 

outra forma de expressão formal do compromisso das organizações em preservar e proteger o 

meio ambiente. A Política deve ser garantida que seja apropriada à natureza, escala e 

impactos ambientais das atividades, produtos ou serviços. 

 

2.4.2.3 Planejamento 

 

 O Planejamento (item 4.3 da figura 2.4) constitui a fase do Sistema de Gestão 

Ambiental em que a organização define um plano para cumprir a sua política ambiental, 

constituindo a primeira etapa da metodologia PDCA. Os requisitos considerados pela norma 

de maneira geral, de acordo com a ISO 14004, ao planejamento incluem: 

1. Identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais 

significativos; 

2. Requisitos legais e outros subscritos pela organização; 

3. Critérios internos de desempenho; 

4. Objetivos, metas e programas ambientais. 

 A etapa do Planejamento ajudará a empresa identificar as áreas mais importantes para 

o atendimento de suas metas, além de fornecer informações que poderão ser usadas no 

estabelecimento de melhoria em outras áreas do Sistema de Gestão Ambiental, tais como 

treinamento, controle operacional e monitoramento e medição (ISO 14004: 2005). 
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 Se dá importância ao Planejamento por ser usado para o estabelecimento e a 

implementação dos elementos do Sistema de Gestão Ambiental quanto para mantê-lo e 

melhorá-lo. Os elementos integrantes do Planejamento são: Aspectos Ambientais, Requisitos 

Legais e Outros, e, Objetivos, Metas e Programas. 

 

2.4.2.3.1 Aspectos ambientais 

 

 Cabe inicialmente um maior entendimento do que é o aspecto e o impacto ambiental. 

A ISO 14001 define aspecto ambiental como o elemento das atividades ou produtos ou 

serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente, e, impacto ambiental 

como qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte em todo ou 

em parte, dos aspectos ambientais da organização.  

 Assim, a ISO 14001 no item 4.3.1 que trata dos Aspectos Ambientais, deixa claro que 

a organização deve identificar todos os aspectos ambientais significativos, relacionados às 

suas atividades e serviços, para que possa controlar e influenciar os que estão sobre a sua 

responsabilidade. 

 Sobre isso Albuquerque (2008) afirma, é obrigatório o estabelecimento e manutenção 

de procedimentos para identificar os aspectos ambientais vinculados às suas atividades, 

produtos ou serviços que possam ser controlados e sobre os quais a organização exerça 

influência, a fim de definir aqueles que tenham ou possam vir a ter impacto significativo no 

meio ambiente, sobre as pessoas da organização ou a segurança pública. 

 Neste sentido, numa auditoria devem ser evidenciados, mediante especificações dos 

Aspectos Ambientais da ISO 14001, os seguintes itens: 

1. Existência de procedimentos de identificação dos aspectos e impactos 

ambientais significativos que devem estar aprovados pela alta administração, 

estabelecidos, implementados e mantidos; 

2. Procedimentos de identificação de todos os aspectos e impactos ambientais 

determinando os significativos e que seja coerente com o escopo do SGA; 

3. Procedimento deve ter critérios aceitáveis na determinação dos aspectos e 

impactos ambientais significativos; 

4. Procedimentos de identificação dos aspectos e impactos ambientais consideram 

novos projetos, produtos, atividades ou mesmo as alterações destes em seus 

critérios; 
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5. Aspectos e impactos ambientais significativos da organização, identificados 

mediante a aplicação do procedimento; 

6. Procedimento e identificação dos aspectos e impactos ambientais devem estar 

atualizados. 

 Pimenta (2007) aborda que este é um requisito fundamental para a construção do 

sistema, uma vez que todos os demais requisitos dependem do que for estabelecido neste 

item. 

 Portanto, a definição dos aspectos e impactos ambientais torna-se importante para a 

eficiência do atendimento dos demais requisitos da norma. Para que a organização administre 

eficientemente seus requisitos legais, precisa conhecer claramente os aspectos e impactos 

ambientais inerentes das suas atividades, assim como para definir os objetivos, metas e 

programas, e demais especificação da ISO 14001. 

 

2.4.2.3.2 Requisitos legais 

 

 O segundo elemento do Planejamento é o item 4.3.2 da figura 2.4 - Requisitos Legais 

e Outros, nele a ABNT ISO 14001 específica que a organização deve estabelecer, 

implementar e manter procedimentos que identifiquem os requisitos legais e outros subscritos 

relacionados aos seus aspectos ambientais, como também, determinar como os requisitos 

legais se aplicam aos seus aspectos ambientais. 

 São itens auditáveis mediante especificações do item 4.3.2 da figura 2.4 - Requisitos 

Legais e Outros: 

1. Procedimento para identificar e ter acesso aos requisitos legais relacionados 

aos seus aspectos ambientais; 

2. O procedimento deve estar estabelecido, implementado e mantido, devendo 

estar aprovado pela alta administração; 

3. O procedimento deve determinar como os requisitos se aplicam aos seus 

aspectos ambientais; 

4. Relatórios, planilhas ou outros registros que assegurem que os requisitos legais 

são levados em consideração no Sistema de Gestão Ambiental. 
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2.4.2.3.3 Objetivos, metas e programas 

 

 O terceiro elemento do Planejamento é o item 4.3.3 da figura 2.4 - Objetivos, Metas e 

Programas, nele a ISO 14001 específica que 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 mensuráveis, quando exequível, e coerentes com a 

política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção de poluição, com o 

atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização e com a 

melhoria contínua. 

 Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organização deve considerar os 

requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais 

significativos. Deve também considerar suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, 

operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas. 

 A organização deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus 

objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir atribuição de responsabilidade para 

atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização, e os meios e o 

prazo no qual eles devem ser atingidos. 

 

2.4.2.4 Implementação e operação 

 

 A Implementação e operação (item 4.4 da figura 2.4) são dedicadas aos processos para 

instituir o SGA. A NBR ISO 14004 afirma que para uma efetiva implementação do SGA é 

recomendado que a organização desenvolva a capacitação e os mecanismos de apoio 

necessários para atender sua política, seus objetivos e metas ambientais. 

 Compreende aos requisitos da implementação e operação: 

1. Recursos, funções, responsabilidade e autoridade; 

2. Competência, treinamento e conscientização; 

3. Comunicação; 

4. Documentação; 

5. Controle de documentos; 

6. Controle operacional e 

7. Preparação e resposta à emergência. 



38 

 

 De acordo com Oliveira (1999), em Recursos, funções, responsabilidades e autoridade 

fica estabelecido à necessidade de definição e documentação das funções, responsabilidade e 

autoridades pertinentes ao Sistema de Gerenciamento Ambiental, bem como, a necessidade de 

prover os recursos necessários (recursos humanos, qualificações específicas e recursos 

financeiros) para seu cumprimento. 

 Em Competência, treinamento e conscientização fica estabelecido que a organização 

deve manter toda e qualquer pessoa que possa causar impactos ambientais, competentes e 

treinadas. A conscientização e o treinamento são fundamentais para o desempenho ambiental 

do SGA.  

 Em Comunicação, a norma estabelece a existência de procedimentos de comunicação 

a respeito dos aspectos ambientais e do SGA da organização, devendo contemplar os 

diferentes níveis de função, ainda devem definir critérios de comunicação entre as partes 

externas à organização. 

 Em Documentos, a organização deve estabelecer e manter informações (impressas ou 

em mídia eletrônica), a fim de descrever os elementos fundamentais do sistema de gestão e 

sua interação, bem como prover o direcionamento sobre a necessidade de documentação e 

demonstrar a conformidade com a legislação, regulamentações e requisitos da companhia 

aplicáveis (ALBUQUERQUE, 2008). 

 Em Controle de documentos, a organização deve estabelecer procedimentos para 

controlar os documentos requeridos ao escopo do seu SGA. 

 Em Controle operacional há de se instituir e manter procedimentos documentados para 

suportar situações cuja ausência possa ocasionar desvios em relação à política e aos objetivos 

e metas ambientais. 

 Em Preparação e resposta a emergências, a organização deve estabelecer 

procedimentos para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que 

possam ter impacto sobre o meio ambiente. 

 Os acidentes potenciais e situações de emergência incluem prováveis perigos naturais 

e exposição a emergências. Assim, a organização deve implementar um procedimento de 

gerenciamento de incidentes para tratar efetivamente os incidentes envolvendo a saúde 

pública, segurança pública, meio ambiente, desastres naturais ou causados pelo homem; deve 

prover um mecanismo efetivo para incorporar os incidentes nos sistemas de ações corretivas e 

preventivas, quando apropriado. 

 



39 

 

 

2.4.2.5 Verificação 

 

 A fase de verificação (item 4.5 da figura 2.4) determina que a organização estabeleça 

procedimentos para medir, monitorar e avaliar seu desempenho ambiental. Assim como, 

identificar problemas no SGA e corrigi-los.  

 É nesta etapa que a organização necessita de um instrumento de avaliação de 

desempenho ambiental eficiente e que possua indicadores ambientais enquadrados no escopo 

das atividades da organização. 

 Além disto, os indicadores ambientais devem fornecer subsídios para o gestor medir e 

monitorar dados que possibilite avaliar o desempenho ambiental, de acordo com os aspectos e 

impactos ambientais significativos definidos durante a fase de planejamento do SGA. 

 Oliveira (1999) salienta a exigência de definição de medidas para “mitigar quaisquer 

impactos e para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas”, e de que o Sistema de 

Gestão Ambiental seja auditado periodicamente para verificar a conformidade deste com os 

requisitos da norma, para verificar se foi devidamente implementado e para que a 

administração da organização receba informações sobre este sistema. 

  

2.4.2.6 Análise pela administração 

 

 A Análise pela administração (item 4.6 da figura 2.4) estabelece que a administração 

da organização deve rever, periodicamente, o Sistema de Gestão Ambiental para garantir 

conveniência, adequação e eficiência contínua. A análise crítica da alta administração 

permitirá o aperfeiçoamento constantemente do seu Sistema de Gestão Ambiental, com o 

objetivo de melhorar seu desempenho ambiental global. 

  

 

  



40 

 

3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL ESTRUTURADA PELA NBR ISO 

14031 

 

 Tibor e Feldman (1996) afirmam que se não há possibilidade de medir o desempenho, 

não há realmente a possibilidade de melhorá-lo. Uma empresa só pode gerenciar eficazmente 

o que mede. Assim, se não se sabe onde está agora, não se saberá para onde está indo e se 

realmente chegou lá.  

A avaliação de desempenho ambiental (ADA) permite que qualquer organização 

monitore os seus resultados para fornecer informações que facilitem a tomada de decisão da 

alta administração e proporcione um bom funcionamento da gestão ambiental, independente 

de ter um SGA certificado ou não. 

A ABNT ISO 14031 (2004) é a norma técnica vigente no Brasil que estabelece 

diretrizes para avaliação de desempenho ambiental, dando suporte aos requisitos da ABNT 

ISO 14001 e às orientações da ABNT ISO 14004, contudo pode ser utilizada por qualquer 

organização que deseje conhecer o seu desempenho ambiental de forma autônoma das normas 

supracitadas. Ela é aplicável a todas as organizações, independente do tipo, tamanho, 

localização e complexidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2004). Assim, esta norma merece destaque pela sua abrangência, onde nem sempre as 

organizações possuem ferramentas adequadas para avaliar de forma eficiente o desempenho 

ambiental. 

A ABNT ISO 14031 (2004) define a avaliação de desempenho ambiental como: 

 

Processo para facilitar as decisões gerenciais com relação ao desempenho 

ambiental de uma organização e que compreende a seleção de indicadores, a 

coleta e análise de dados, a avaliação da informação em comparação com 

critérios de desempenho ambiental, os relatórios e informes, as análises 

críticas periódicas e as melhorias deste processo (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).  
 

Ainda, Tibor e Feldman (1996) definem de forma mais simplificada a avaliação de 

desempenho ambiental como um processo para medir, analisar, avaliar e descrever o 

desempenho ambiental de uma organização em relação a critérios acordados para os objetivos 

apropriados da gestão. 

Ambas as definições são importantes para uma maior compreensão do que abrange a 

ferramenta da avaliação de desempenho ambiental que é um processo contínuo de coleta e 

análise, do qual utiliza indicadores para fornecer informações, comparando o desempenho 
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ambiental, passado e presente, de uma organização com seus critérios de desempenho 

ambiental (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 

Este processo contínuo, a exemplo do SGA, segue o modelo gerencial PDCA, que 

correspondem as siglas do inglês plan (planejar), do (fazer), check (checar) e act (agir). 

Descrevemos abaixo essas etapas, de acordo com a NBR ISO 14031 (2004), em seguida 

apresentamos a figura 3.1 esquematizando a estrutura deste modelo. 

a) Planejar – fase onde há o planejamento da avaliação de desempenho ambiental e 

seleção de indicadores. A seleção dos indicadores não segue uma estrutura rígida, 

a organização pode incluir indicadores existentes ou até mesmo desenvolver 

novos; 

b) Fazer – fase onde há a utilização de dados e informações a partir da (o): (i) coleta 

de dados relevantes para os indicadores selecionados, (ii) análise e conversão de 

dados em informações, que descrevam o desempenho ambiental da organização, 

(iii) avaliação das informações que descrevam o desempenho ambiental da 

organização em comparação com os critérios de desempenho ambiental da 

organização, (iv) relato e comunicação das informações que descrevam o 

desempenho ambiental; 

c) Checar e agir – fase onde há a análise crítica da organização e o estabelecimento 

de ações que conduzam a melhoria contínua do processo de avaliação e do 

desempenho ambiental. 

A avaliação de desempenho ambiental pode ser confundida com a auditoria ambiental, 

pois ambas são ferramentas utilizadas em um Sistema de Gestão Ambiental e possuem 

indicadores ambientais, contudo é importante ressaltar que a auditoria tem a finalidade de 

confirmar se o SGA está atingindo seus objetivos, enquanto a avaliação de desempenho 

ambiental gera informações para avaliar os resultados do desempenho contra os objetivos e 

metas. A auditoria é uma atividade de verificação, ao passo que a ADA é uma atividade de 

medição (TIBOR E FELDMAN, 1996).  

Assim, é importante conhecer os principais benefícios gerados pela utilização da 

ADA, que de acordo com a NBR ISO 14031 (2004), são: (i) determinar quaisquer ações 

necessárias para atingir seus critérios de desempenho ambiental; (ii) identificar aspectos 

ambientais significativos; (iii) identificar oportunidades para melhorar a gestão de seus 

aspectos ambientais (por exemplo: prevenção da poluição); (iv) identificar tendências em seu 

desempenho ambiental; (v) elevar a eficiência e a eficácia da organização; (vi) identificar 

oportunidades estratégicas. 
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Outros benefícios apontados por Kaydos (1991) com a avaliação do desempenho são: 

às possibilidades de comunicar a estratégia e clarear valores; identificar problemas e 

oportunidades; diagnosticar problemas, entender o processo, definir responsabilidade, 

melhorar o controle e planejamento; identificar quando e onde a ação é necessária; guiar e 

mudar comportamentos; favorecer o envolvimento de pessoas; tornar mais fácil o processo de 

delegação de oportunidades. 

 

Figura 3.1 – Avaliação de desempenho ambiental (ADA). 

Fonte: NBR ISO 14031 (2004) 

 

Tibor e Feldman (1996) apontam a seleção dos indicadores na fase de planejamento 

como uma etapa crítica para o processo da avaliação de desempenho ambiental, pois é a partir 

deles que todo o processo será conduzido. 
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Assim, dada à importância em compreender cada etapa da avaliação de desempenho 

ambiental, conceituamos e abordamos, a partir das diretrizes propostas pela NBR ISO 14031 

e das considerações de outros autores que estudam o assunto, os diferentes tipos de 

indicadores ambientais, as fases de planejamento, execução, verificação e avaliação da ADA. 

 

3.1 Indicadores de desempenho ambiental 

 

 O termo indicador origina-se do latim indicare que significa anunciar, tornar público e 

estimar (MERICO, 1997; HAMMOND ET AL, 1995). Os indicadores são parâmetros ou 

funções derivadas deles, que tem a capacidade de descrever um estado ou uma resposta dos 

fenômenos que ocorrem em um meio (SANTOS, 2004).  Indicadores auxiliam a entender 

realidades complexas e facilitam a comunicação, pois quantificam e simplificam fenômenos, 

traduzindo conceitos em termos numéricos, medidas descritivas e orientações para ação. 

 

Os indicadores ambientais em sua concepção mais pura consistem no 

levantamento de dados de forma sistemática com o objetivo de informar ao 

interessado a situação daquele ambiente. Estas informações são o elo entre 

as diversas manifestações do meio ambiente como a água, o solo, o ar, a 

fauna, a flora e as diversas partes interessadas como o governo, as indústrias, 

comunidades, ONG’s e órgãos de controle ambiental. (DELLAMEA, 2004. 

p. 37) 

 

Os indicadores são fundamentais para tomadores de decisão e para a 

sociedade, pois permitem tanto criar cenários sobre o estado do meio, quanto 

aferir ou acompanhar os resultados de uma decisão tomada. [...] Podem ser 

úteis para prognosticar futuros cenários e nortear ações preventivas. Se bem 

estruturados, facilitarão a integração dos aspectos ambientais, simplificando 

o manejo do banco de dados e a apresentação das informações, sem prejuízo 

da qualidade da informação. [...] a principal característica dos indicadores é 

sua capacidade de quantificar e simplificar a informação. (SANTOS, 2004. 

p. 61) 

   

Estabelecer e monitorar indicadores é essencial para conhecer, controlar e melhorar os 

processos produtivos. Os indicadores por sua vez não expressam a realidade, mas trata-se de 

um modelo empírico de mais fácil comunicação e torna o desempenho ambiental passível de 

ser medido e compreendido (LUZ et al, 2006).  

Os indicadores para a ADA são classificados pela NBR ISO 14031 (2004) em duas 

categorias: indicadores de desempenho ambiental (IDA) e indicadores de condição ambiental 

(ICA). O primeiro possui dois tipos de indicadores, os indicadores de desempenho gerencial 

(IDG) e os indicadores de desempenho operacional (IDO), conforme demonstra a figura 3.2.  
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Figura 3.2 – Categorias de indicadores de avaliação de desempenho ambiental (ADA)  

FONTE: NBR ISO 14031: 2002 apud Lalande (2008). 

  

3.1.1 Indicadores de desempenho gerencial (IDG) 

 

 Os indicadores de desempenho gerencial (IDG) fornecem informações sobre as 

práticas de gestão que influenciam no desempenho ambiental, como a capacidade e esforços 

da organização em gerenciar assuntos tais como treinamento, requisitos legais, alocação e 

eficiente utilização de recursos, gestão de compras, desenvolvimento de produtos, 

documentação, ou ação corretiva, os quais tenham ou possam ter influência no desempenho 

ambiental da organização (NBR ISO 14031, 2004). 

 As aplicabilidades dos indicadores de desempenho gerencial (IDG), segundo a NBR 

ISO 14031, são: 

• Rastrear a implementação e eficácia dos diversos programas de gestão ambiental; 

• Identificar as ações gerenciais que interferem no desempenho ambiental das operações 

da organização; 

• Rastrear esforços de particular importância para a gestão ambiental bem-sucedida; 

• Rastrear capacidades de gestão ambiental na organização, que possibilite mudanças 

das condições ambientais, consecução dos objetivos específicos e capacidade de 

solucionar problemas; 
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• Rastrear conformidade com requisitos legais e regulamentares, e conformidade com 

outros requisitos que a organização subscreva; 

• Rastrear custos e benefícios financeiros; 

• Predizer mudanças no desempenho ambiental; 

• Identificar causas básicas onde o desempenho real excede, ou não atinge critérios 

relevantes de desempenho ambiental; 

• Identificar oportunidades de ações preventivas. 

 

As organizações podem realizar esforços gerenciais no sentido de melhorar o seu 

desempenho ambiental através de quatro áreas (NBR ISO 14031, 2004): implementações de 

políticas e programas; conformidade com requisitos ou expectativas contratuais; desempenho 

financeiro; e relações com a comunidade. Para cada área mencionada, a norma propõe 

possíveis indicadores de desempenho gerencial, ao todo 45, conforme demonstrado no quadro 

3.1. 

 

Exemplos de indicadores de desempenho gerencial (IDG)  

Implementações 

de políticas e 

programas 

• número de objetivos e metas atingidos; 

• número de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas 

ambientais; 

• grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operações 

especificadas; 

• número de iniciativas implementadas para a prevenção da poluição; 

• número de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais específicas; 

• número de iniciativas gerenciais com responsabilidades ambientais 

específicas; 

• número de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de 

trabalho; 

• número de empregados que participam em programas ambientais; 

• número de empregados que tenha recebido premiações e reconhecimento em 

comparação ao número total de empregados que participaram do programa; 

• número de empregados treinados versus o número que necessita de 

treinamento; 

• número de pessoas contratadas individuais treinadas; 

• níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de treinamentos; 

• número de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental; 

• resultados de pesquisas com empregados sobre o seu conhecimento das 

questões ambientais; 

• número de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre questões 

ambientais; 

• número de prestadores de serviços contratados tendo um sistema de gestão 

ambiental implementado ou certificado; 
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• número de produto explícito de “gestão de produto”; 

• número de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou 

reutilização; 

• número de produtos com instruções ao uso e disposição final ambientalmente 

seguros. 

Conformidade 

com requisitos 

ou expectativas 

• grau de atendimento a regulamentos; 

• grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas 

especificadas pela organização em contratos; 

• tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais; 

• número de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou as que 

ainda não foram encerradas; 

• número de multas e penalidades ou custos a elas atribuídos; 

• número e frequência de atividades específica, como exemplo: auditorias; 

• número de auditorias concluídas versus planejadas; 

• número de constatações de auditorias por período; 

• frequências de revisões dos procedimentos operacionais; 

• número de simulados de emergências realizados; 

• percentagem de simulados de preparação e resposta a emergências que 

demonstram a prontidão planejada. 

Desempenho 

financeiro 

• custos (operacional e de capital) que são associados com os aspectos 

ambientais de um produto ou processo; 

• retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental; 

• economia obtida através da redução do uso dos recursos, da prevenção de 

poluição ou da reciclagem de resíduo; 

• receita de vendas atribuíveis a um novo produto ou subproduto projetado 

para atender ao desempenho ambiental ou aos objetivos do projeto; 

• fundos para pesquisa e desenvolvimento aplicados a projetos com 

significância ambiental; 

• responsabilidade legal ambiental que pode ter um impacto material na 

situação financeira da organização. 

Relações com a 

comunidade 

• número de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao meio 

ambiente; 

• número de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da 

organização; 

• número de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à 

comunidade; 

• recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da comunidade; 

• número de locais com relatórios ambientais; 

• número de locais com programas de vida selvagem; 

• progresso nas atividades de remediações locais; 

• número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou auto 

implementadas; 

• índices de aprovação em pesquisas nas comunidades. 

 

Quadro 3.1 - Exemplos de indicadores de desempenho gerencial (IDG) 

Fonte: NBR ISO 14031 (2004) 
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3.1.2 Indicadores de desempenho operacional (IDO) 

  

 Os indicadores de desempenho operacional fornecem informações sobre as operações 

do processo produtivo que interferem no desempenho ambiental. Eles são apropriados para 

medir o desempenho ambiental das operações de uma organização, podendo ser agrupados 

com base nas entradas e saídas das instalações físicas e equipamentos da organização 

(CAMPOS; MELO, 2008), incluindo ainda as etapas de fornecimento e distribuição. 

 A ABNT ISO 14031 (2004) apresenta um esquema geral das operações de uma 

organização, da qual podemos visualizar as variáveis que interagem neste processo de 

entradas e saídas na operação, conforme mostra a figura 3.3. 

  

Figura 3.3 – As operações da organização 

 

Fonte: NBR ISO 14031: 2004 
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Ainda, sintetizamos no quadro 3.2 exemplos de 63 diferentes indicadores de 

desempenho operacional, que podem ser considerados nas avaliações de desempenho 

ambiental. 

 

Exemplos de indicadores de desempenho operacional (IDO)  

E

N

T

R

A

D

A

S 

Materiais 

• quantidade de materiais usados por unidade de produto; 

• quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados que são 

usados; 

• quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por 

unidade de produto; 

• quantidades de outros materiais auxiliares reciclados ou reutilizados; 

• quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção; 

• quantidade de água por unidade de produto; 

• quantidade de água reutilizada; 

• quantidades de materiais perigosos usados no processo de produção. 

Energia 

• quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto; 

• quantidade de energia usada por serviço ou cliente; 

• quantidade de cada tipo de energia usada; 

• quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de 

processo; 

• quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas 

de conservação de energia. 

Serviços de apoio 

• quantidade de materiais perigosos usados pelos prestadores de serviços 

contratados; 

• quantidade de produtos de limpeza usados pelos prestadores de 

serviços contratados; 

• quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos 

prestadores de serviços contratados; 

• quantidade ou tipo de resíduos gerados pelos prestadores de serviços 

contratados. 

Instalações físicas e 

equipamentos 

• número de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil 

desmontagem, reciclagem e reutilização; 

• número de horas por ano em que uma peça específica do equipamento 

está em operação; 

• número de situações de emergência (por exemplo: explosões) ou 

operações não rotineiras (por exemplo: paradas operacionais) por ano; 

• área total de solo usada para fins de produção; 

• área de solo usada para produzir uma unidade de energia; 

• consumo médio de combustível da frota de veículos; 

• número de veículos da frota com tecnologia para redução de poluição; 

• número de horas de manutenção preventiva dos equipamentos por ano. 

S

A

Í

D

A

S 

Fornecimento e 

distribuição 

• consumo médio de combustível da frota de veículos; 

• número de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia; 

• número de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição; 

• número de viagens de negócios economizadas em decorrência de 

outros meios de comunicação; 

• número de viagens a negócios por modo de transporte. 
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Produtos 

• número de produtos introduzidos no mercado com propriedades 

perigosas reduzidas; 

• número de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados; 

• percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado ou 

reciclado; 

• índice de produtos defeituosos; 

• número de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto; 

• número de unidades de energia consumidas durante o uso do produto; 

• duração do uso do produto; 

• número de produtos com instruções referentes ao uso e à disposição 

ambientalmente seguros. 

Serviços fornecidos 

pela organização 

• quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado (para 

uma organização de serviço de limpeza); 

• quantidade de combustível consumido (para uma organização em que o 

serviço é o transporte); 

• quantidade de licenças vendidas de processos melhorados (para uma 

organização de licenciamento de tecnologia); 

• número de casos de incidentes de riscos de crédito ou insolvências 

relacionadas (para uma organização de serviços financeiros); 

• quantidade de materiais usados durante os serviços de pós-venda dos 

produtos. 

Resíduos 

• quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto; 

• quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis 

produzidos por ano; 

• quantidade de resíduos para disposição; 

• quantidade de resíduos armazenados no local; 

• quantidade de resíduos controlados por licenças; 

• quantidade de resíduos convertidos em material reutilizável por ano; 

• quantidade de resíduos perigosos eliminados devido à substituição de 

material. 

Emissões 

• quantidade de emissões específicas por ano; 

• quantidade de emissões específicas por unidade de produto; 

• quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera; 

• quantidade de emissões atmosféricas com potencial de depleção da 

camada de ozônio; 

• quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança 

climática global; 

• quantidade de material específico descarregado por ano; 

• quantidade de um material específico descarregado na água por 

unidade de produto; 

• quantidade de energia desperdiçada liberada para a água; 

• quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade de 

produto; 

• quantidade de efluente por serviço ou cliente; 

• ruído medido em determinado local; 

• quantidade de radiação liberada; 

• quantidade de calor, vibração ou luz emitida. 

 
Quadro 3.2 - Exemplos de indicadores de desempenho operacional (IDO) no processo operacional 

Fonte: NBR ISO 14031 (2004) 
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3.1.3 Indicadores de condição ambiental (ICA) 

 

 Os indicadores de condição ambiental fornecem informações sobre a condição do 

meio ambiente que pode ajudar a organização a entender melhor o impacto real ou o impacto 

potencial de seus aspectos ambientais (NBR ISO 14031). 

 A aplicação deste tipo de indicador  é mais frequente nas funções das agências 

governamentais locais, regionais, nacionais ou internacionais, organizações não 

governamentais, e instituições científicas e de pesquisa, do que uma função de uma 

organização individual. Contudo, não implicam dizer que os ICA devem ser totalmente 

desconsiderados pelas demais organizações. 

  Alguns exemplos de indicadores de controle ambiental elencados pela NBR ISO 

14031 são:  

• As propriedades e qualidade dos principais corpos d’água; 

• Qualidade do ar regional; 

• Espécies ameaçadas; 

• Quantidade ou qualidade de recursos; 

• Temperatura dos oceanos; 

• Concentração de contaminantes nos tecidos dos organismos vivos; 

• Depleção da camada de ozônio; 

• Mudanças climáticas globais; 

É interessante observar na figura 3.4 como os ICA interagem com os demais 

indicadores da ADA e suas inter-relações nas ações gerenciais e operacionais que resultam no 

desempenho ambiental. Ocorre que a gerência da organização recebe informações das partes 

interessadas, dos indicadores da condição ambiental (ICA) e dos indicadores de desempenho 

operacionais (IDO), essas informações fornecem subsídios para a tomada de decisões que 

resultam nas mudanças necessárias do processo para o alcance do desempenho ambiental 

almejado. 
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Figura 3.4 - Inter-relações da administração e das operações de uma organização com a 

condição do meio ambiente 

Fonte: NBR ISO 14031: 2004 

 

3.2 Planejamento da avaliação de desempenho ambiental 

 

 A NBR ISO 14031 (2004) prevê que uma organização, possuindo ou não um sistema 

de gestão ambiental, convém planejar sua avaliação de desempenho ambiental em conjunto 

com os critérios de desempenho ambiental.  

Podem ser considerados para estabelecimento dos critérios de desempenho ambiental 

o histórico dos desempenhos passados, os requisitos legais, códigos, normas, dados, 

informações e melhores práticas desenvolvidas pela indústria ou outras organizações do setor 

(benchmarking1), análises críticas pela administração, auditorias, visão das partes interessadas 

e estudos científicos. 

 É importante que as organizações que buscam melhorar o seu desempenho ambiental, 

tenham definido previamente sua política, objetivos e valores que contemple a 

sustentabilidade. Pois um grande problema para muitas organizações é como definir os 

indicadores ambientais adequadamente. 

 Sobre isto, Campos; Melo (2008) relata que ter um sistema de indicadores de 

desempenho pode ser fundamental para melhorar a eficiência e eficácia do sistema de gestão 

                                                 
1 Segundo Chiavenato (2005), “Benchmarking é um processo de estudo e comparação das operações 

de uma área ou organização em relação a outras áreas ou concorrentes diretos ou indiretos”. 
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ambiental da empresa, no entanto, faz-se necessário que a empresa tenha claro sua missão, 

estratégias e fatores críticos de sucesso para definição e uso frequente destes indicadores. 

 Nesta fase de planejamento a NBR ISO 14031 indica três variáveis principais que a 

organização deve considerar para selecionar seus indicadores: a) aspectos ambientais 

significativos; b) seus critérios de desempenho ambiental e c) a visão das partes interessadas. 

Há outras variáveis que também podem ser consideradas, são elas: 

• A total abrangência de suas atividades, produtos e serviços; 

• Sua estrutura organizacional; 

• Sua estratégia geral de negócios; 

• Sua política ambiental; 

• Informações necessárias para atender seus requisitos legais e outros requisitos; 

• Acordos ambientais internacionais relevantes; 

• Custos e benefícios ambientais; 

• Informações necessárias para análise de efeitos financeiros relacionados ao 

desempenho ambiental; 

• Necessidade de informações consistentes relacionadas a seu desempenho ambiental 

ano após ano; 

• Informações sobre as condições do ambiente local, regional, nacional ou global; 

• Fatores culturais e sociais. 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2008) aponta algumas regras 

que devem ser seguidas para a escolha dos indicadores ambientais. Os indicadores devem: 

• Ser simples, de fácil interpretação e capazes de demonstrar tendências; 

• Ser relevantes em termos das questões e dos valores ambientais; 

• Facilitar o entendimento dos Sistemas de Gestão Ambiental implementados; 

• Ter uma base científica; 

• Considerar as dificuldades de monitoramento (tempo, tecnologia, custos); e 

• Proporcionar bases sólidas para comparações e tomadas de decisão. 

Alguns autores (LALANDE, 2008; CORAL, 2002; CAMPOS; MELO, 2008), também 

apontam considerações relevantes sobre a escolha de indicadores de avaliação ambiental. 

Coral (2002) afirma que um indicador muito complexo ou de difícil mensuração não é 
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adequado, pois o custo para sua obtenção pode inviabilizar a sua operacionalização. Para 

Lalande (2008, p.8), 

há uma grande variedade de indicadores ambientais de desempenho 

operacional (IDO) possíveis de serem monitorados. Monitorar todos de 

maneira quantitativa requer muitos esforços. Assim, cada organização deve 

escolher os indicadores que melhor reflitam a sua realidade e os seus 

impactos ambientais mais significativos. 

  

 Segundo Campos; Melo (2008), indicadores medidos através de porcentagens ou 

índices, por exemplo, podem ser considerados mais adequados para avaliar o desempenho, 

pois expressam algum tipo de relação.  

Portanto, convém à organização selecionar um número suficiente de indicadores 

relevantes e compreensíveis para avaliar o seu desempenho ambiental. Podendo estes ser 

agregados ou ponderados (a ponderação se dá de acordo com o nível de priorização que um 

indicador pode ter, podendo ser definido de acordo com a identificação dos aspectos 

ambientais significativos daquela organização).  

A NBR ISO 14031 ainda recomenda que a agregação ou ponderação seja feita com 

cautela para assegurar a verificabilidade, consistência, comparabilidade e entendimento das 

informações fornecidas pelos indicadores de avaliação de desempenho ambiental. 

 

3.3 Execução da avaliação de desempenho ambiental 

 

 Após a seleção dos indicadores de desempenho ambiental, a organização dá início à 

segunda fase, que trata da coleta de dados e informações que mostrarão o resultado do 

desempenho organizacional. Esta etapa pode ser sintetizada conforme demonstra a figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Etapas da execução da avaliação de desempenho ambiental 

 

Fonte: NBR ISO 14031 (2004) apud Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2008) 



54 

 

 

 De acordo com a NBR ISO 14031: 2004 convêm que uma organização realize a coleta 

de dados regularmente, a fim de prover entrada para o cálculo dos valores dos indicadores 

selecionados para a avaliação de desempenho ambiental. Os dados precisam ser 

sistematicamente coletados a partir de fontes confiáveis. São exemplos de fontes de coleta de 

dados: 

• Monitoramento e medição; 

• Entrevistas e observações; 

• Relatórios regulamentares; 

• Registros de inventário e de produção; 

• Registros financeiros e contábeis; 

• Registros de compras; 

• Relatórios de análise crítica, de auditoria ou de avaliação ambientais; 

• Registros de treinamento ambiental; 

• Relatórios e estudos científicos; 

• Agências governamentais, instituições acadêmicas e organizações não 

governamentais; 

• Fornecedores e subcontratados; 

• Clientes, consumidores e partes interessadas; 

• Associações de negócios. 

 

Uma vez que os dados foram coletados, havendo as devidas medições, eles precisam 

ser analisados e convertidos em informações, descrevendo os resultados extraídos de cada 

indicador de desempenho ambiental. Para evitar distorção nos resultados, todos os dados 

relevantes e confiáveis que foram coletados devem ser considerados e, por conseguinte serem 

analisados criteriosamente e avaliados para melhoria do desempenho ambiental da 

organização. 

A análise dos dados pode incluir considerações da qualidade, eficácia, adequação e 

completeza necessárias para produzir informações confiáveis. As informações que descrevem 

o desempenho ambiental da organização podem ser desenvolvidas utilizando cálculos, 
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melhores estimativas, métodos estatísticos e/ou técnicas gráficas, ou pela indexação, 

agregação ou ponderação. 

Ainda faz parte desta etapa a comunicação dos resultados da avaliação para sua 

comunidade interna e/ou externa. A norma deixa claro que a comunicação dos resultados é 

critério da administração, podendo mantê-la apenas à comunidade interna, por exemplo. Os 

principais benefícios da comunicação do desempenho ambiental, segundo a NBR ISO 

14031(2004) são:  

• Ajuda à organização na consecução dos seus critérios de desempenho ambiental; 

• Aumento da conscientização e diálogo sobre políticas ambientais da organização, 

critérios de desempenho ambiental e conquistas relevantes; 

• Demonstração do compromisso e esforços da organização para melhorar o seu 

desempenho ambiental; 

• Fornecimento de mecanismo para responder às preocupações e questões sobre os 

aspectos ambientais da organização. 

As informações que podem ser disponibilizadas para comunicar o desempenho 

ambiental são: as tendências do desempenho ambiental apontando quais metas têm sido 

atingidas e quais não tem sido; o atendimento as legislações ou regulamentos internos, as 

conformidades de requisitos atendidos, a redução dos custos, as oportunidades para melhorar 

o desempenho ambiental, entre outras. 

A comunicação pode motivar e ajudar empregados, fornecedores e outros envolvidos 

com a organização, para que cada um desempenhe o seu papel com responsabilidade para o 

atendimento das metas do desempenho ambiental. É comum as organizações manterem no 

interior de suas instalações painéis sinalizados com o acompanhamento dos resultados da 

avaliação de desempenho, como também manter esses resultados disponíveis na intranet ou 

em sua homepage pública. 

 

3.4 Análise crítica e melhoria da avaliação de desempenho ambiental  

 

 A norma afirma que convém que a avaliação de desempenho ambiental de uma 

organização e seus resultados sejam analisados criticamente, de forma periódica, para 

identificar oportunidades de melhoria. Esta análise crítica pode contribuir com as ações 

gerenciais para melhorar o desempenho da gestão e das operações da organização, e pode 

resultar em melhorias das condições do meio ambiente. 
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As etapas para a análise crítica da ADA e seus resultados podem incluir uma análise 

crítica da eficácia e benefícios obtidos relativos aos custos, do progresso no atendimento a 

critérios de desempenho ambiental, da adequação dos critérios de desempenho ambiental, da 

adequação dos indicadores selecionados para a ADA, da qualidade das fontes de dados, dos 

métodos de coleta de dados e dos dados em si (NBR ISO 14031: 2004). 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as etapas realizadas para execução e viabilização 

desta pesquisa. Assim, procuraremos apresentar aspectos que classificam a pesquisa quanto a 

sua tipologia, o percurso metodológico para atender aos objetivos e os instrumentos 

utilizados.  

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

 De acordo com Silva (2001), a pesquisa pode ser classificada de acordo com quatro 

critérios, a saber, quanto à natureza, à abordagem do problema, aos objetivos e aos 

procedimentos técnicos, sendo esses dois últimos citados por Gil (2001 apud Silva 2001). 

 Com relação à natureza da pesquisa, esta pode ser considerada como aplicada ou 

básica. A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, ou seja, 

dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. Já a 

pesquisa básica tem ênfase na geração de novos conhecimentos (teóricos) que sejam úteis 

para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista, envolve verdades e interesses 

universais (SILVA; MENEZES, 2001). Assumindo esta perspectiva, reconhecemos que nosso 

estudo se caracteriza como de natureza aplicada, pois envolveu a análise de uma situação real 

em uma organização do setor de edificações da construção civil, gerando conhecimento a 

partir da investigação de uma prática cotidiana da organização através da avaliação de 

desempenho ambiental. 

 Com relação à abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa ou quantitativa. Consideramos nosso estudo de caráter qualitativo, pois:  

 

Colombo (2004) baseada em Godoy (1995), afirma que é pela perspectiva 

qualitativa que “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte integrada”, permitindo “‘captar’ o fenômeno 

em estudo, a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas”. 

  

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento - chave. É 
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descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem (SILVA; 

MENEZES, 2001). 

 

 Quanto aos objetivos a pesquisa pode ser classificada segundo (GIL, 1991 apud 

SILVA; MENEZES, 2001), como: 

 

Pesquisa Exploratória: é aquela que visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 

Bibliográficas e Estudos de Caso.  

Pesquisa Descritiva: é aquela que visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

Levantamento.  

Pesquisa Explicativa: é aquela que visa identificar os fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento 

da realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada 

nas ciências naturais, requer o uso do método experimental, e nas ciências 

sociais requer o uso do método observacional. Assume, em geral, a formas 

de Pesquisa Experimental e Pesquisa Expost-facto. 

 

Com base nos objetivos propostos pela pesquisa e evidenciando-se pelo objetivo geral 

que visa fornecer orientações para implementação do processo de avaliação de desempenho 

ambiental na gestão interna organizacional, classificamos esta pesquisa como exploratória e 

descritiva. 

Quanto à classificação da pesquisa pelos procedimentos técnicos Gil (1991) apud 

Silva; Menezes (2001) aponta oito tipos de procedimentos, a saber: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa Expost-

Facto, pesquisa ação e pesquisa participante.  

Particularmente este estudo se caracteriza como estudo de caso, pois segundo Gil 

(1991 apud Silva e Menezes, 2001), envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos ou fenômenos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Tal 

classificação se apoia também em outros referenciais ao sinalizarem que um estudo de caso 

consiste de uma investigação empírica a qual investiga um dado fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos (Yin, 2001). Assim, justificamos esta classificação, 
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pois investigamos o processo da avaliação de desempenho ambiental no dia a dia de uma 

organização, com a finalidade de obtermos maior conhecimento deste fenômeno. 

Para dar suporte teórico aos procedimentos e a análise dos dados, realizou-se um 

levantamento em livros, teses, dissertações, artigos entre outros, considerando o início das 

práticas ambientais nas organizações, diferentes modelos de gestão ambiental até a 

sistematização normalizada da gestão ambiental através da ISO 14001 que estabeleceu 

requisitos para construção de um Sistema de Gestão Ambiental. Além destes, procurou-se 

conhecer propostas de diferentes autores e da ISO 14031 sobre os conceitos, tipos de 

indicadores ambientais e estrutura e funcionamento da avaliação de desempenho ambiental. 

 

4.2 O percurso da pesquisa 

 

 Para desenvolver a pesquisa, seguimos o percurso metodológico que está sintetizado 

no quadro 4.1, composto de três etapas denominadas de: pré-campo, no campo e pós-campo.  

 

Pré-campo 

Revisão da literatura com o levantamento das principais diretrizes e 

recomendações da NBR ISO 14031. 

Construção do questionário de pesquisa 

Validação do questionário de pesquisa 

Fase exploratória 

No campo Aplicação do questionário de pesquisa 

Pós-campo 

Análise e discursão dos resultados obtidos 

Considerações finais da pesquisa e recomendações 

 
Quadro 4.1 – Etapas da pesquisa de campo  

Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira etapa, “Pré-campo”, consiste na fase de planejamento através da revisão da 

literatura, construção do instrumento de coleta de dados, neste caso um questionário de 

pesquisa e sua validação, e da fase exploratória para identificar as empresas do estudo. 

A revisão de literatura foi realizada a partir da consulta de artigos em periódicos, 

manuais especializados, anais de congresso, monografias, dissertações, teses, relatórios 

técnicos, normas técnicas, entre outros. Ela forneceu o embasamento teórico necessário para a 
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elaboração do instrumento de coleta de dados, que foi estruturado conforme as diretrizes e 

recomendações da NBR ISO 14031. 

 

O questionário de pesquisa é uma série ordenada de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito pelo informante. Ele deve ser objetivo, limitado em 

extensão e estar acompanhado de instruções que devem esclarecer o 

propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do 

informante e facilitar o preenchimento (SILVA; MENEZES, 2001). 

 

A escolha por construir o instrumento de coleta de dados, o questionário, a partir das 

diretrizes da NBR ISO 14031 se deu pelo fato dela ser a principal norma técnica existente 

com escopo internacional e reconhecimento mundial. Ela estabelece diretrizes para qualquer 

tipo de organização, independente da sua natureza, porte ou localização geográfica. Estas 

diretrizes orientam para a implementação da avaliação de desempenho ambiental a nível 

organizacional, independente, também, se a organização possua um Sistema de Gestão 

Ambiental implementado ou não. 

O questionário foi construído com perguntas abertas e fechadas (múltipla escolha). 

Composto por quatro partes, onde as três primeiras visavam à caracterização da empresa e a 

quarta parte visava à investigação do processo de avaliação de desempenho ambiental. Em 

cada questionamento de múltipla escolha havia a possibilidade de o respondente indicar 

outros elementos não presentes do rol exposto, caso houvesse. Afim de não limitar a 

possibilidade de resposta às recomendações da NBR ISO 14031, apesar de pressupor que 

dada às características desta norma, ela atende um leque bastante representativo das variáveis 

que podem ser consideradas nas diferentes etapas do processo de avaliação de desempenho 

ambiental. 

Uma vez finalizado o questionário, deu-se início ao processo da validação do 

questionário. A validação se deu por dois profissionais da área estudada, um da academia e 

outro do setor privado resultando em alterações pouco significativas no instrumento. 

 Paralelamente a revisão de literatura foi realizada uma pesquisa exploratória junto ao 

SEBRAE e no Portal do Inmetro (2012) no intuito de identificar empresas da construção civil 

no Rio Grande do Norte que possuísse certificação de Sistema de Gestão Ambiental, contudo 

em ambos os órgãos não havia registros de empresas com as características almejadas.  

Em seguida, junto ao Sindicato de Indústria da Construção Civil do Rio Grande do 

Norte (SINDUSCON/RN) identificamos 152 empresas associadas, destas foram excluídas 

aquelas que não se enquadravam no subsetor de edificações, caracterizando-as através de 
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consultas em seus sites, de envio de e-mails e telefonemas.  Ao fim deste levantamento, 

chegaram-se-se ao número de 71 empresas do subsetor edificações. 

Para estas 71 empresas foram enviados e-mails explicando o objetivo da pesquisa e 

disponibilizando um link para acesso de um questionário on-line através da ferramenta virtual 

Google Formulários. Este questionário buscava identificar as organizações que possuíam o 

Sistema de Gestão Ambiental certificado ou não, ou que ao menos realizasse a avaliação do 

desempenho ambiental. Inicialmente fora enviado apenas a parte 1 a 3 do questionário (ver 

Apêndice 1). Esta parte possuía 12 perguntas abertas e fechadas. Das 71 empresas houve o 

retorno de 4 questionários, dos quais apenas 1 empresa informou que realizava a avaliação de 

desempenho ambiental. 

A identificação das organizações que possuíam certificação ou estavam buscando a 

certificação do Sistema de Gestão Ambiental ou possuíam a avaliação de desempenho 

ambiental era um fator importante, pois a partir desta informação o estudo pretendia conhecer 

os indicadores de avaliação desempenho ambiental utilizados, buscando categoriza-los e 

padronizá-los segundo as diferentes dimensões da sustentabilidade presentes na literatura. 

Contudo, como a taxa de retorno dos questionários foi baixa, houve a necessidade de 

reformular objetivo geral da pesquisa. 

Portanto, devido à dificuldade de acesso as organizações que realizam a avaliação de 

desempenho ambiental, o estudo foi reformulado para um estudo de caso, propondo analisar o 

processo de avaliação de desempenho ambiental em uma construtora de Natal/RN, tomando 

como base as diretrizes da NBR ISO 14031 que fornece orientações para implementação 

deste processo na gestão interna organizacional. 

A segunda fase da pesquisa, aqui denominada “No campo” consiste na coleta dos 

dados. A respeito desta fase Silva e Menezes (2001) afirmam que coleta de dados estará 

relacionada com o problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e objetiva obter 

elementos para que os objetivos propostos possam ser alcançados. 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: questionário (ver apêndice 1), 

entrevista não estruturada, observação in loco em uma das obras e consultas ao site da 

construtora. 

Nesta fase foi enviado o questionário completo que foi respondido pelo engenheiro do 

Controle de Qualidade sem a interação do pesquisador. Em seguida foram realizadas 

entrevistas não estruturadas por telefone para esclarecer as respostas abertas que não ficaram 

claras e consultas a informações no site da empresa. Por fim, foi realizada uma visita in loco 
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em uma das obras, onde foram visualizadas e comparadas as respostas do questionário com as 

práticas realizadas no interior da obra. 

 A terceira fase, denominada “Pós-campo” consistiu no detalhamento dos resultados 

obtidos na coleta de dados que será apresentado no capítulo 5. Consistiu, portanto, na análise 

e discursão dos resultados, conclusões e proposições de oportunidade de melhoria do processo 

de avaliação de desempenho ambiental na organização em estudo. 

 

4.3 Escopo e limitações da pesquisa 

  

 A avaliação de desempenho ambiental é um tema bastante abrangente do qual possui 

peculiaridades de acordo com a atividade econômica, uma vez que um dos fatores relevantes 

que estabelece a definição de critérios de desempenho ambiental pela organização são os 

aspectos ambientais significativos. Estes por sua vez específicos de acordo com o processo 

organizacional. 

Dada a esta abrangência, decidiu-se aplicar a pesquisa no subsetor edificações da 

construção civil, uma vez que se caracteriza como uma atividade econômica representativa 

tanto do ponto de vista econômico, quanto ambiental, conforme comprova os dados 

apresentados no capítulo introdutório. 

A construção civil se divide em três subsetores em razão dos campos de atuação, são 

eles: edificações, construção pesada e montagem industrial (MONTEIRO FILHA et al, 2010). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em seu levantamento anual mostrou que em 

2012 o subsetor edificações alcançou a marca de 41% do total de empresas ativas da indústria 

da construção e é o subsetor com a maior fatia de receita bruta, totalizando 41,9%, dados estes 

que evidenciam a relevância deste subsetor. 

Houve barreiras encontradas na coleta de dados o que implicou na mudança do 

objetivo da pesquisa. 

A pesquisa não irá propor um modelo de avaliação de desempenho ambiental ou 

identificar indicadores ambientais que possam ser aplicados na construção civil de forma 

padronizada. 

Por questões éticas, o nome da construtora não será informado. 

Salienta-se ainda, que os resultados obtidos nesta pesquisa se limitam a realidade da 

construtora estudada, não podendo haver generalizações por se tratar de um estudo de caso. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. 

 

5.1 Caracterização da empresa 

 

  Considerando os objetivos propostos, a pesquisa coletou informações de uma 

construtora, empresa do subsetor edificações da construção civil, localizada na região 

nordeste do Brasil. A construtora possui 32 anos de atuação, apresentando uma boa 

consolidação no mercado nordestino. De acordo com dados da própria empresa, estima-se que 

desde sua fundação construiu mais de um milhão e meio de metros quadrados, demonstrando 

um grande potencial produtivo e econômico. 

 Tem por principais produtos a comercialização de empreendimentos comerciais e 

habitacionais de alto padrão. As principais características deste tipo de empreendimento são: 

a localização em bairros nobres com completa infraestrutura urbana, utilização de materiais 

de ótimo desempenho e durabilidade, áreas de lazer com spas, piscina aquecida, academia, 

cinema, equipamentos de automação residencial e segurança, entre outros (FORONE, 2014; 

SOBRAL, 2012). 

Ainda, qualificamos a empresa como de grande porte, com base nos critérios do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apud SEBRAE (2014). Este método determina 

que indústrias com mais de 500 empregados recebam esta classificação. A construtora possui 

ao todo 2.590 funcionários, destes 90 estão lotados na área administrativa e 2.500 na área de 

produção. Ressalta-se que os 2.500 funcionários da área de produção estão distribuídos nos 

diversos empreendimentos da construtora que são edificados simultaneamente. 

Atualmente a empresa possui duas certificações, ambas da área da qualidade. A 

primeira alcançada foi à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela NBR ISO 9001, 

seguida da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade em Construção Civil pelo 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – Nível A (PBQP-H Nível A), 

específico para indústrias da construção civil. 

Na área ambiental, a empresa não possui selo ou certificação ambiental, contudo a alta 

administração demonstra interesse para implementar um Sistema de Gestão Ambiental e 

certificá-lo. A construtora possui o levantamento dos seus aspectos e impactos ambientais, 

realizado de forma compulsória através do documento de estudo de impacto ambiental (EIA) 
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e relatório de impacto ambiental (RIMA), ambos entregues ao órgão estadual competente, 

para que houvesse a liberação das suas atividades. 

Possui ainda o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) que abrange 

procedimentos e técnicas que objetiva a coleta adequada dos resíduos, assim como do 

manuseio, armazenagem, transporte e disposição final. Este plano contempla ainda a coleta 

seletiva e a destinação dos resíduos para reciclagem. Mantém também um programa de 

eficiência energética exclusivo para o processo de construção do edifício. 

Os assuntos ambientais da empresa são tratados e gerenciados pelo setor de Controle 

da Qualidade, responsável também pelo monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) da construtora. O processo de avaliação de desempenho está previsto como critério do 

SGQ, do qual há o acompanhamento vários indicadores da qualidade e 9 indicadores 

ambientais. Portanto, é dentro do SGQ que a construtora estabelece a sua avaliação de 

desempenho da qualidade e ambiental, neste sentido, tento em vista o escopo delimitado nesta 

pesquisa, será dada ênfase apenas aos indicadores ambientais. 

Para uma maior compreensão do processo operacional, foi realizado o levantamento 

das etapas produtivas comumente seguidas nas edificações da empresa desta pesquisa, o qual 

pode ser visualizado na figura 5.1.  

 

Figura 5.1 – Operações da empresa para construção de um edifício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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Tudo começa com o planejamento da edificação por meio da elaboração do projeto, 

que é conduzido por arquitetos e engenheiros. Com o planejamento finalizado, dá-se início a 

segunda fase, que corresponde à execução do projeto propriamente dito. Nesta fase, há a 

preparação do terreno através da remoção de entulhos e da matéria orgânica. Com o terreno 

limpo, é realizada a terraplanagem (nivelamento ou aterramento do solo). Em seguida é 

construída a fundação do edifício com a montagem da estrutura (colunas de concreto armado 

e/ou metálica). Finalizada esta etapa, inicia-se a construção da alvenaria (paredes e tetos), 

seguida das instalações elétricas, hidráulicas, das portas e janelas, assentamento dos pisos, 

aplicação dos revestimentos internos e externos, e por fim, a limpeza e entrega do edifício. 

O processo da construção civil é complexo e envolve diversas etapas e um grande 

fluxo de entrada de recursos naturais (materiais), como também, da saída de rejeitos. Então, a 

partir das informações obtidas, será analisado o processo de avaliação de desempenho 

conduzido pela empresa, a partir das perspectivas do desempenho ambiental normalizados 

pelas diretrizes da NBR ISO 14031. 

 

5.2 Análise da fase de planejamento da avaliação de desempenho ambiental 

 

  

Na fase de planejamento, a avaliação de desempenho ambiental tem como foco a 

seleção dos indicadores ambientais e a definição de como eles serão utilizados pela 

organização. Nesta etapa, há vários fatores que podem interferir no processo de escolha e 

definição destes indicadores, que vão de uma simples característica intrínseca ao processo 

produtivo até interesses externos de partes interessadas como fornecedores e clientes. Além 

disto, deve-se levar em consideração que estes fatores podem mudar de acordo com as 

particularidades existentes em cada atividade econômica, demonstrando assim a 

complexidade deste processo e a necessidade de que haja uma metodologia clara e confiável 

para o estabelecimento destes indicadores.  

Para auxiliar e conhecer as características e fatores que influenciaram o planejamento 

da avaliação de desempenho ambiental na empresa em estudo foram identificados variáveis 

através da NBR ISO 14031 que contemplam o planejamento da ADA. Nesta etapa da 

pesquisa, buscará responder a quatro dos objetivos específicos, a saber: 

  

• Conhecer os elementos que a organização leva em consideração para a elaboração e 

escolha de indicadores; 
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• Identificar quais as partes interessadas contribuem no processo de definição dos 

indicadores de avaliação de desempenho ambiental; 

• Conhecer quais as fontes de dados que a organização considera para estabelecer a 

definição de suas metas de desempenho ambiental; 

• Conhecer como são estruturados os diferentes tipos de indicadores ambientais. 

 

Para o primeiro objetivo foi elencado no quadro 5.1 quatorze variáveis que segundo a 

NBR ISO 14031 determinam a escolha dos indicadores para a avaliação de desempenho 

ambiental. 

Ao confrontar as variáveis com a realidade da empresa, os elementos que interferiram 

na escolha dos indicadores ambientais foram o item 3 - visão das partes interessadas e o item 

8 - necessidade de atendimento à legislação ou outros requisitos legais.  Para a norma não há 

um número mínimo a ser considerado, contudo quanto maior a quantidade de variáveis 

consideradas maior será a confiabilidade dos indicadores utilizados na avaliação do 

desempenho. 

 

Elementos que determinam a escolha de indicadores de avaliação de desempenho ambiental 

1. Aspectos ambientais significativos 

2. Critérios internos de desempenho ambiental 

3. Interesse (visão) das partes interessadas (acionistas, diretores, fornecedores, clientes, etc). 

4. Abrangência de suas atividades, produtos e serviços. 

5. Estrutura organizacional 

6. Estratégia geral de negócios 

7. Política ambiental 

8. Necessidade de atendimento a legislação ambiental ou outros requisitos legais 

9. Acordos ambientais locais ou internacionais 

10. Redução dos custos no processo devido aos benefícios ambientais 

11. Informações adicionais para a análise de efeitos financeiros relacionados ao desempenho ambiental 

12. Informações consistentes relacionadas a seu desempenho ambiental ano após ano 

13. Informações sobre as condições do ambiente local 

14. Fatores culturais e sociais 

Quadro 5.1 – Elementos que determinam a escolha de indicadores de avaliação de desempenho 

ambiental  

Fonte: Adaptado NBR ISO 14031:2014 
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Em seguida buscou-se identificar quais as partes interessadas contribuem para o 

processo de definição dos indicadores (segundo objetivo). De acordo com a resposta recebida, 

a alta administração (item 1) foi a única parte interessada apontada de um rol de treze (13) 

variáveis, conforme elencadas no quadro 5.2. Isto implica afirmar que a empresa não 

considera outras partes interessadas internas e/ou externas que possam ser relevantes ao seu 

negócio. Pois não fora evidenciado o controle das partes interessadas segundo o grau de 

influência e/ou relevância que elas exercem, uma vez que segundo as orientações da norma, 

identificar quais das partes interessadas exerce maior influência sobre o negócio é importante 

para o processo de planejamento da avaliação de desempenho ambiental. 

 

Partes interessadas que contribuem no processo de definição dos indicadores de avaliação de 

desempenho ambiental 

1. Representantes da alta administração 

2. Empregados 

3. Investidores e potenciais investidores 

4. Clientes 

5. Fornecedores 

6. Prestadores de serviço 

7. Instituições financeiras e seguradoras 

8. Entidades legislativas e regulamentadoras 

9. Comunidades regionais e circunvizinhanças 

10. Meios de comunicação 

11. Instituições de negócios, administrativas, acadêmicas e de pesquisa. 

12. Grupos ambientalistas, grupos de defesa do interesse do consumidor, e outras organizações não 

governamentais. 

13. Público em geral 

Quadro 5.2 – Partes interessadas que contribuem no processo de definição dos indicadores de 

avaliação de desempenho ambiental  

Fonte: Adaptado NBR ISO 14031:2014 

 

Neste sentido, recomenda-se o alargamento das relações da empresa com as demais 

partes interessadas, como clientes, fornecedores, sindicatos da construção civil, órgãos 

ambientais, entre outros de forma que mantenha uma comunicação mais aberta e atenda os 

interesses da sociedade pela sustentabilidade que é cada vez mais crescente. 
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 No terceiro objetivo buscou conhecer as fontes de dados consultadas pela construtora 

para auxiliar na definição de suas metas de desempenho ambiental, e em concordância com a 

resposta anterior, a determinação das metas ambientais se dá por meio da análise crítica da 

alta administração através dos relatórios fornecidos pelas auditorias internas ou de primeira 

parte.  Este item foi investigado por meio da proposição de sete (7) possibilidades de fontes, 

conforme elencamos no quadro 5.3. 

As auditorias internas são realizadas pelo departamento de Controle da Qualidade e 

conduzidas pelos próprios colaboradores do setor. O programa de auditoria foi implementado 

através do Sistema de Gestão da Qualidade que avalia a cada 6 meses, o cumprimento dos 

requisitos deste sistema, apontando as conformidades e não conformidades presentes. Na 

etapa final deste processo, é elaborado o relatório da auditoria que é repassado para a alta 

administração (presidente) que realiza a análise crítica de todo o sistema, o que inclui a 

avaliação dos resultados metas de desempenho da qualidade e ambiental. Então, a partir desta 

avaliação, a alta administração decide se mantém as metas ou se as altera. O programa de 

auditoria ainda prevê a auditoria de primeira parte através de consultorias terceirizadas e de 

terceira parte realizado por organismos certificadores, ambas geram o relatório da auditoria 

que dão suporte à decisão de definição das metas de desempenho. 

  

Possibilidades de fontes para determinar as metas de desempenho ambiental 

1. Desempenho atual e passado 

2. Requisitos legais 

3. Códigos, normas e melhores práticas reconhecidas. 

4. Dados e informações de desempenho desenvolvidos pela indústria e outras organizações do setor 

5. Análise críticas pela administração e auditorias 

6. Visão das partes interessadas 

7. Pesquisa científica 

Quadro 5.3 – Possibilidades de fontes para determinar as metas de desempenho ambiental  

Fonte: Adaptado NBR ISO 14031:2014 

 

Portanto, neste terceiro objetivo, evidenciou-se a utilização de um número reduzido de 

fontes, centralizando a definição das metas na decisão da alta administração, sem demonstrar 

um estudo que desse um embasamento e confiabilidade. Propõe-se a consulta dos aspectos e 

impactos ambientais significativos, como também a consulta e utilização de outras fontes que 

possibilite uma maior confiabilidade nas definições de suas metas ambientais. Podem-se 

utilizar os resultados dos desempenhos atuais e passados; a utilização de metas de taxas de 
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poluição menores que as taxas pré-fixadas nos requisitos legais, o benchmarking em empresas 

do setor reconhecidas pelas melhores práticas de gestão ambiental; consulta a fornecedores, 

clientes e instituições de pesquisa. 

Para conhecer como a organização estrutura os diferentes tipos de indicadores 

ambientais (quarto objetivo), foi realizado o levantamento de todos os indicadores de 

avaliação de desempenho ambiental utilizados por ela. 

A empresa possui um rol de nove (9) indicadores de avaliação de desempenho 

ambiental, agrupados em 3 grupos: geração de resíduos, consumo de água e consumo de 

energia elétrica, conforme demonstrado no quadro 5.4. O monitoramento de todos eles é de 

responsabilidade do engenheiro da obra e não atendem à organização proposta pela norma. 

Entretanto, ao identifica-los na pesquisa, foram organizados e analisados conforme a estrutura 

recomendada pela norma. 

 

Indicadores ambientais (Unidade) Responsável Meta 

G
er

aç
ão

 d
e 

re
sí

d
u
o

s 

Geração de 

resíduos ao 

longo da 

obra 

(i.1) Volume total de 

resíduos descartados / 

trabalhador 
Engenheiro 

≤ 0,80m³ 

(Mensalmente) 

(i.2) Volume total de 

resíduos descartados / 

trabalhador (Acumulado ao 

longo da obra) 

Engenheiro ≤ 1 m³ 

Geração de 

resíduos ao 

final da 

obra 

(i.3) Volume total de 

resíduos descartados / m² 

área construída 
Engenheiro 

≤ 0,15 m³ 

Meta pontuada apenas no final da 

obra, o compilamento é informativo, 

devendo ser acumulado até o final da 

obra 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

ág
u

a 

Consumo 

de água ao 

longo da 

obra 

(i.4) Consumo de água 

potável / trabalhador 
Engenheiro 

≤ 4 m³ 

(Mensalmente) 

(i.5) Consumo de água 

potável / trabalhador 

(Acumulado ao longo da 

obra) 

Engenheiro ≤ 3 m³ 

Consumo 

de água ao 

final da 

obra 

(i.6) Consumo de água 

potável por m² área 

construída 
Engenheiro ≤ 0,80 m 
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C
o

n
su

m
o

 d
e 

en
er

g
ia

 e
lé

tr
ic

a 

Consumo 

de energia 

ao longo da 

obra 

(i.7) Consumo de energia 

elétrica / trabalhador 
Engenheiro 

Etapa 1: antes instalação do guincho 

≤ 25Kwh 

 

Etapa 2: após instalação do guincho 

≤ 30Kwh 

 

Etapa 3: após instalação dos 

elevadores:  

- se comercial ≤100Kwh 

- se residencial ≤ 50Kwh 

(Mensalmente) 

(i.8) Consumo de energia 

elétrica / trabalhador 

(Acumulado ao longo da 

obra) 

Engenheiro 

Etapa 1: antes instalação do guincho 

- ≤ 40Kwh 

 

Etapa 2: após instalação do guincho - 

≤ 150Kwh 

 

Etapa 3: após instalação dos 

elevadores - ≤ 120Kwh 

Consumo 

de energia 

ao final da 

obra 

(i.9) Consumo de energia 

elétrica / m² de área 

construída 
Engenheiro 10 KWH/m² 

Quadro 5.4 – Indicadores de avaliação de desempenho ambiental utilizados pela construtora. 

Legenda: i.1 – indicador ambiental 1; i.2 – indicador ambiental 2; ...; i.9 – indicador ambiental 9. 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Os indicadores de avaliação ambiental da empresa são exclusivamente do grupo de 

indicadores de desempenho operacional (IDO), não havendo, portanto o controle através de 

indicadores de desempenho gerencial (IDG), como também dos indicadores de condição 

ambiental (ICA). Contudo, já se esperava a ausência dos indicadores de condição ambiental, 

tendo em vista que segundo a ABNT ISO 14031, o uso destes indicadores possui uma maior 

presença nas funções das agências governamentais locais, regionais, nacionais ou 

internacionais, organizações não governamentais, e instituições científicas e de pesquisa, do 

que na função de uma empresa individual, como a deste estudo. 

 Conforme recomendação da NBR ISO 14031, os indicadores de desempenho 

operacional devem ser organizados com base nas entradas e saídas das operações da empresa, 

ou seja, de acordo com o interesse operacional. Seguindo essa recomendação, com os 

indicadores ambientais de desempenho operacional da construtora em estudo devidamente 

identificados, os distribuímos/organizamos nas diversas etapas do processo operacional, 

conforme mostra a figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Distribuição dos IDO no fluxo operacional da empresa em estudo 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

 O primeiro interesse operacional está na entrada de materiais, nesta etapa a empresa 

possui três indicadores (no quadro 5.4 representam os indicadores i.4; i.5 e i.6), todos de 

consumo de água, com distintas medições ao longo do processo. Destes indicadores, o 

primeiro mede, com periodicidade mensal, o consumo de água potável por trabalhador, o 

segundo verifica o consumo de água potável por trabalhador acumulado ao longo da obra, e o 

terceiro, controla o consumo de água potável por metro quadrado (m²) construído, este último, 

medido parcialmente a cada mês ao longo da obra e consolidado com na sua conclusão. 

Como a empresa por sua natureza e características do produto, utiliza um quantitativo 

significativo de recursos naturais, avalia-se que na etapa entrada de materiais (figura 5.2), há 

um grande rol de possibilidade de indicadores que não são explorados pela construtora, assim, 

propomos indicadores ambientais, como por exemplo, que meçam o consumo de cimento, 
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argamassa, ferro, madeira, tintas, entre outros materiais inerentes ao processo produtivo da 

construção civil.  

Ressaltando que a escolha destes indicadores deve-se dar após uma análise prévia dos 

aspectos e impactos ambientais significativos e demais interesses estratégicos da empresa. 

Evidenciou-se ainda, um distanciamento do que a empresa relata em seus documentos 

com a prática. Em visita em uma das obras foi visualizado dois derramamentos de água 

significativos. O primeiro na caixa d’água (figura 5.3) e o segundo nos bebedouros de água do 

refeitório. 

 

Figura 5.3 – Derramamento de água na caixa d’água e no interior da obra 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

  

O segundo interesse operacional está na entrada de energia que diz respeito à 

eficiência energética das suas operações. Nesta etapa a empresa também possui três 

indicadores (no quadro 5.4 representam os indicadores i.7; i.8 e i.9), todos relacionados ao 

consumo de energia com distintas medições ao longo do processo, detalhadas no quadro 5.4.  

Estes indicadores de consumo de energia são de uso frequente na construção civil, 

citado por diversos autores como Gosch (2012); Pinheiro (2011); Novis (2014) e Costa 

(2008). Gosch (2012) afirma que no Brasil a medição do consumo de energia em obra não é 

uma prática comum das empresas de construção civil, contudo esse tipo de medição tem se 

intensificado. Explicando que algumas empresas veem adotando estratégias de redução de 

energia ao investir em sistemas de aquecimento solar, bombas de calor dispensando o 

chuveiro elétrico utilizado pelos operários das obras e na substituição de gruas tradicionais 
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(tipo de guincho) por minigruas que permitem uma maior agilidade na movimentação das 

cargas. Contudo estas práticas citadas pelo autor não foram identificadas na empresa.  

O terceiro interesse operacional está na entrada dos serviços de apoio às operações da 

empresa. Nesta abordagem a empresa deveria estabelecer indicadores que avaliasse o 

desempenho ambiental em relação aos seus prestadores de serviços contratados. Contudo a 

empresa não possui nenhum indicador nesta área, o que demonstra uma despreocupação com 

os serviços prestados pelos seus terceirizados. 

No quarto interesse operacional quanto às instalações físicas e equipamento, não 

foram identificados indicadores ambientais estabelecidos pela empresa. Exemplos reais de 

indicadores para melhorar o desempenho ambiental nas instalações físicas e equipamentos em 

empresas de construção civil são elencados nos estudos de Novis (2014) e Costa (2008). Eles 

apontam que as empresas de construção civil podem medir a emissão de seus poluentes 

atmosféricos através do controle do consumo de combustível (gasolina, álcool e diesel) dos 

seus veículos e equipamentos, como também através da medição do consumo do óleo. 

Percebe-se então, através do estudo destes autores que há uma diversidade de possibilidades 

de indicadores nesta área da construção civil e que na prática dão resultados. Portanto, existe 

uma enorme potencialidade para o estabelecimento de IDO na área de interesse das 

instalações físicas e equipamentos para a empresa em estudo, os quais não são explorados. 

O quinto trata do interesse da empresa no desempenho ambiental relativo ao 

fornecimento e distribuição das saídas resultantes do seu processo. Neste item, como a 

empresa trabalha por produção de projeto e o seu produto é desenvolvido de forma fixa no 

local de produção, este tipo de característica não se aplica para o estabelecimento dos 

indicadores ambientais. 

O sexto interesse da empresa no desempenho ambiental trata do(s) produto(s). Neste 

item não foi evidenciado indicadores ambientais para o edifício construído, apenas para o 

processo de construção que não contempla este interesse operacional. 

O sétimo interesse trata dos serviços oferecidos pela empresa. Como a construtora não 

é uma empresa de serviços, este item não foi considerado. 

O oitavo trata do interesse da empresa no desempenho ambiental relativo aos resíduos 

gerados por suas operações. Nesta etapa a empresa possui três indicadores (no quadro 5.4 

representam os indicadores i.1; i.2 e i.3):  o primeiro mede o volume total de resíduos 

descartados por trabalhador, com meta menor ou igual a 0,80 m³ por mês; o segundo mede o 

volume total de resíduos descartados por trabalhador ao longo da obra, com meta menor ou 

igual a 1 m³; o terceiro mede o volume total dos resíduos descartados por m² de área 
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construída, com meta menor ou igual a 0,15 m³. Este último indicador é consolidado apenas 

no final da obra. 

O monitoramento da geração dos resíduos se dá através do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) da empresa. Cabe ressaltar, que o 

PGRCC não é uma ação voluntária, mas um programa requerido através dos requisitos legais, 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2010) e Resolução CONAMA n° 

307, de 2002). A Resolução CONAMA prevê cinco etapas que o PGRCC deve contemplar: i. 

Caracterização dos resíduos; ii. Triagem; iii. Acondicionamento; iv. Transporte e v. 

Destinação.  

No PGRCC a empresa contempla todas estas etapas, contudo na prática não foi 

evidenciado um bom funcionamento. Na etapa triagem dos resíduos, a empresa possui 

coletores de separação, ver figura 5.4, mas não os utilizam adequadamente, todos os resíduos 

são acondicionados sem separação, com exceção dos resíduos orgânicos, onde parte é doado 

para carroceiros da região e parte é coletado pela empresa de limpeza urbana municipal.  

Cabe destacar que segundo o artigo 9 da Resolução CONAMA n° 307 a triagem no 

interior da obra é facultativa, entretanto, a prática exercida dificulta a avaliação de 

desempenho da gestão dos resíduos. Ao medir a geração em um único volume, não se podem 

quantificar os resíduos por classes, dificultando o gerenciamento. As etapas transporte 

externo, tratamento e destino final são realizados por empresa terceirizada em sua Usina de 

Reciclagem de Resíduos da Construção Civil em São José do Mipibú/RN. 

 

 

Figura 5.4 – Coletores de resíduos recicláveis (à esquerda), área de armazenagem dos resíduos (à 

direita) e visualização de resíduos misturados no interior da caçamba (no centro). 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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Por fim, quanto à estruturação dos tipos de indicadores ambientais, percebe-se o uso 

de apenas indicadores operacionais. É necessário que a empresa revise a eficiência dos atuais 

indicadores de avaliação de desempenho ambiental e inserir novos indicadores de 

desempenho operacional em conformidade com os aspectos e impactos ambientais 

significativos e demais fatores que exercem influência sobre ela. Recomenda-se a realização 

do mapeamento do fluxo do processo produtivo detalhando as entradas e saídas para auxiliar 

na definição e elaboração dos indicadores operacionais com maior relevância. 

Sobre a utilização de indicadores de desempenho gerencial, como não foram 

evidenciados, propõe-se a inserção desses indicadores no escopo da avaliação de desempenho 

ambiental da empresa. 

 

5.3 Análise do processo de avaliação de desempenho ambiental no dia a dia da organização 

 

 Uma vez investigada a etapa de planejamento, seguimos a pesquisa com o intuito de 

conhecer como os resultados da avaliação de desempenho ambiental são tratados no dia a dia 

organizacional e como estes resultados interferem na tomada de decisões. 

 De acordo com a NBR ISO 14031 (2004), o fluxo da etapa de execução da avaliação 

de desempenho ambiental obedece à seguinte sistemática: primeiro, ocorre à coleta dos dados 

referente aos valores dos indicadores definidos na fase de planejamento; segundo, ocorre a 

análise e conversão dos dados em informações que descrevam o desempenho ambiental; 

terceiro, ocorre à avaliação das informações obtidas, comparando-as aos critérios de 

desempenho previamente estabelecidos; e quarto, realiza-se o relato e comunicação dos 

resultados de desempenho ambiental as partes interessadas. 

 Como relatado no tópico anterior, o monitoramento dos indicadores (coleta dos dados) 

é de responsabilidade do engenheiro da obra. Os indicadores de geração de resíduos sólidos 

monitoram a quantidade de metros cúbicos (m3) de resíduos descartados por trabalhador a 

cada mês e o valor acumulado ao longo da obra. No final da obra é realizado o controle do 

total de resíduos descartados por metro quadrado de área construída. A mesma sistemática 

ocorre para os indicadores de consumo de água e para o consumo de energia.  

A segunda e terceira etapa, análise e conversão dos dados em informações e avaliação 

das informações, ocorrem concomitantemente pelo engenheiro responsável pelo setor 

Controle de Qualidade. Com os valores dos indicadores, o Controle de Qualidade elabora um 

relatório que aponta os resultados alcançados e avalia se estes resultados alcançaram as metas 

estabelecidas no planejamento. Ao identificar metas não atingidas, inicia-se a investigação 
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das razões que geraram o não alcance e após minuciosa análise e determinação da(s) causa(s)-

problema(s), o Controle de Qualidade elabora um plano de ação que visa à correção das 

falhas e a melhoria continua do desempenho ambiental, contudo, as evidências identificadas 

na visita de campo mostram que há falhas neste processo, principalmente na gestão de 

resíduos e da água, conforme problemas descritos na seção anterior. 

O Controle de Qualidade também é responsável por realizar o relato e comunicação 

dos resultados da avaliação de desempenho ambiental às partes interessadas da organização. 

Esse desempenho não é comunicado externamente, apenas para as partes interessadas internas 

como funcionários, alta administração e sócios. A empresa utiliza o que chama de Quadro de 

Resumos e Resultados (QRR) que são distribuídos em locais estratégicos na obra e no setor 

administrativo contendo informações de cada área da empresa quanto ao seu desempenho. 

Contudo, ao visitar a obra foi percebido que em dois lugares de grande circulação de 

funcionários, considerados, pelo pesquisador, como estratégicos, a portaria e o refeitório, não 

havia o referido quadro, contrariando com o que foi informado no questionário da pesquisa. A 

má distribuição do QRR diminui a eficiência do processo de comunicação no interior da 

empresa.  

Semanalmente o Quadro de Resumos e Resultados é atualizado com os resultados 

parciais dos indicadores monitorados e informa a situação do atendimento das metas, através 

de uma escala de três etapas: se o percentual de atendimento da meta estiver de 0 a 50%, o 

indicador recebe a sinalização vermelha indicando que está ‘fora de controle’, se estiver de 

50,01 a 80% recebe a sinalização amarela indicando que a meta está ‘parcialmente 

controlada’ e se estiver na faixa de 80,01 a 100% recebe a sinalização verde e considera-se 

que a meta está ‘controlada’. Conforme demonstra a figura 5.5. 

 

Figura 5.5 – Sinalização do atendimento das metas 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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A comunicação interna dos resultados da avaliação de desempenho ambiental, sejam 

parciais ou finais, é interpretada como um ponto forte na gestão da empresa, pois possibilita 

um ambiente interno com maior transparência entre a estratégia organizacional com as 

operações, viabilizando também confiança e motivação aos seus colaboradores na busca por 

um melhor desempenho. Por fim, a comunicação interna se apresenta simples, clara e criativa, 

contudo precisa ser melhor distribuída nos setores da obra. 

Não há comunicação dos resultados de desempenho ambiental as partes interessadas 

externas, o que foi considerado uma fragilidade na gestão. Desta forma a empresa deixa de 

promover sua imagem à sociedade quanto às ações ambientais praticadas. A comunicação 

externa demonstraria positivamente a responsabilidade socioambiental vivenciada pela 

empresa. Entretanto, a comunicação interna apresenta-se eficiente, pois tem gerado motivação 

nos colaboradores para o cumprimento dos objetivos ambientais da empresa. 

 

5.4 Análise crítica e melhoria da avaliação de desempenho ambiental 

 

A análise crítica e melhoria da avaliação de desempenho ambiental objetiva contribuir 

com as ações gerenciais para melhorar o desempenho ambiental da gestão e das operações nas 

organizações. 

Nesta etapa procuramos compreender a visão da empresa e conhecer os benefícios 

obtidos após a implementação da avaliação de desempenho ambiental. Para tal compreensão 

elencamos cinco (5) elementos considerados pela NBR ISO 14031 (2004), conforme pode ser 

visto no quadro 5.5.  

 

Possíveis benefícios após a implementação da avaliação de desempenho ambiental 

1. Auxiliou na determinação de ações que possibilitasse o atendimento das metas ambientais. 

2. Auxiliou na determinação de aspectos ambientais significativos. 

3. Auxiliou na oportunidade para melhorar a gestão dos aspectos ambientais, promovendo a prevenção 

da poluição. 

4. Elevou a eficiência e eficácia da empresa. 

5. Auxiliou na identificação de oportunidades estratégicas. 

 

Quadro 5.5 – Possíveis benefícios após a implementação da avaliação de desempenho ambiental 

Fonte: Adaptado NBR ISO 14031:2014 
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A análise crítica e melhoria do processo da avaliação de desempenho ambiental e seus 

indicadores é realizada mensalmente pela empresa, sobre a responsabilidade de todos os 

gestores da obra, a maioria engenheiros civis. Ao investigar os possíveis benefícios 

alcançados após a implementação da ADA, a construtora apontou o item 1 do quadro 5.5. 

Além disso, informou outros benefícios que não estavam listados no questionário. 

Segundo a empresa, a ADA contribuiu também na sensibilização dos colaboradores 

para a necessidade de redução da geração de resíduos devido aos impactos que pode ocasionar 

ao meio ambiente, e promoveu a diminuição de erros no processo produtivo. 

 Com a análise crítica se esperava que a empresa pudesse avaliar a eficácia e benefícios 

obtidos em relação aos custos ambientais, a adequação de suas metas de desempenho 

ambiental, a adequação dos seus indicadores, melhorar a qualidade das fontes de dados e dos 

métodos de coleta de dados. Contudo, a construtora ainda precisa trilhar um longo caminho 

para consolidar um processo de avaliação de desempenho ambiental de acordo com as 

recomendações da NBR ISO 14031.  

 

5.5 Considerações acerca da ADA na construtora 

 

As decisões estratégicas da organização possuem uma forte centralização na alta 

administração, a qual é formada pelo presidente (fundador da empresa) e vice-presidente, 

ambos engenheiros civis. Atribui-se esta forte centralização à formação familiar que permeou 

o desenvolvimento da empresa desde a sua fundação, resultando em uma rigidez na abertura 

de novos conceitos para a gestão organizacional, interferindo desta forma em todas as fases da 

avaliação de desempenho ambiental praticada por ela.  

Tal afirmativa é respaldada por Lethbridge (1997), onde alega que as empresas 

familiares são bastante vulneráveis no novo ambiente econômico propiciado pela 

globalização, resultantes dos seus dilemas institucionais históricos, resistindo às mudanças 

impostas pelos novos cenários econômicos, sociais e ambientais.  

O processo de escolha dos indicadores de avaliação de desempenho ambiental 

realizado pela empresa está estreitamente ligado ao poder decisório dos seus principais 

gestores e da responsabilidade em cumprir os requisitos legais. É importante ressaltar, que ela 

possui predominantemente características de uma gestão ambiental passiva, pois restringe a 

escolha dos seus indicadores ambientais aos requisitos legais, não incorporando a gestão 

ambiental na estratégia organizacional, bem como se evidencia a ausência de práticas 

ambientais com ênfase na prevenção a poluição. 
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A partir das recomendações e requisitos presentes na NBR ISO 14031 e NBR ISO 

14001, esperava-se que a organização, no mínimo, levasse em consideração os seus aspectos e 

impactos ambientais significativos, uma vez que as normas direcionam com uma das 

principais informações para auxiliar as organizações na escolha de seus indicadores 

ambientais.  

Apesar de possuir levantamento dos seus aspectos e impactos ambientais, não foi 

evidenciado sua utilização no processo de planejamento da avaliação de desempenho 

ambiental, o que se considera uma falha no processo. Isto pode implicar na possibilidade em 

que a construtora possa estar medindo um desempenho que não condiz com a sua realidade. 

Tal fato é motivado e evidenciado pela falta de um profissional de gestão ambiental ou 

mesmo de um profissional que tenha recebido treinamento adequado. Uma vez que é 

necessário investimento apropriado na área ambiental, não só de tecnologias, mas também de 

capacitação do quadro de colaboradores e gestores. 

Neste sentido, sugere-se a contratação de um profissional especialista em gestão 

ambiental para planejar, assessorar e executar programas e planos de gestão ambiental e que 

trabalhe em conjunto e de forma integrada com a gestão da qualidade na organização. 

No que diz respeito às partes interessadas que contribuem no processo da ADA, a 

empresa considera apenas a alta administração, portanto, não se considera outras partes 

interessadas internas e/ou externas que possam ser relevantes ao seu negócio. Hart e Milstein 

(2004) tratam deste assunto e afirmam que o desenvolvimento sustentável desafia as empresas 

a funcionarem de uma maneira transparente, responsável, tendo em vista a existência de uma 

bem informada e ativa base de partes interessadas. Então, como não foi evidenciado o 

controle das partes interessadas segundo o grau de influência e/ou relevância que elas 

exercem, cabe à empresa repensar e incorporá-las na sua estratégia sempre visando à melhoria 

continua do seu desempenho ambiental.  

Hoffmann, Procopiak Filho e Rossetto (2008) realizaram um estudo em uma empresa 

de edificações no qual identificaram 25 partes interessadas externas: fornecedores de 

concreto; de tijolos; de aço; de elevadores; de tinta ou de serviços de pintura; cerâmica; mão-

de-obra; outros fornecedores (em geral); engenheiros civis terceirizados; arquitetos 

terceirizados; clientes; bancos; funcionários terceirizados; sindicatos; associações; Governo 

Municipal; Governo Estadual; Governo Federal; concorrentes; imobiliárias e corretores; 

outras organizações não governamentais (ONGs); proprietários de terrenos para edificação; 

arrendatários de imóveis; organizações do setor hoteleiro; e organizações no estrangeiro. 

Identificaram também 4 partes interessadas internas: os engenheiros; os arquitetos; os 
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funcionários da organização; e os sócios.  Esse mesmo padrão pode ser observado na empresa 

deste estudo, contudo é necessária uma investigação mais aprofundada para identificar quais 

destas partes exerce maior influência sobre o negócio e sobre o processo de planejamento da 

avaliação de desempenho ambiental. 

No processo operacional há fraquezas na gestão dos resíduos e problemas de 

desperdícios de água que se contrapõem com as metas de redução de consumo estabelecidas 

pela própria construtora. O controle das perdas através das metas de eficiência energética, no 

consumo de água e na geração dos resíduos pode resultar em grandes benefícios (COSTA, 

2005) econômicos e ambientais.  

Estas práticas, segundo Costa (2005), possibilitam visibilidade, controle, melhoria e 

motivação organizacional. Visibilidade, pois possibilita identificar os pontos fortes e fracos 

no processo da produção, controle, pois possibilita o acompanhamento dos indicadores ao 

longo do tempo e contribui para o estabelecimento de um padrão aceitável de medição, 

melhoria, pois se pode investir nos pontos fracos do processo e avaliar as ações de impacto 

das melhorias propostas, e motivação por contribuir no envolvimento das pessoas com o 

desenvolvimento das melhorias e retorno no desempenho da organização. 

Considera-se que a utilização de um pequeno número de indicadores ambientais 

(nove) não avalia o real desempenho ambiental existente da construtora, tanto de vista 

operacional quanto gerencial. Portanto, é necessário um trabalho com maior robustez no 

planejamento da avaliação do desempenho ambiental, inserindo mais variáveis no processo de 

definição destes indicadores, principalmente na consulta aos dados referente aos aspectos e 

impactos ambientais significativos e promovendo o envolvimento participativo de partes 

interessadas, como fornecedores, clientes, colaboradores, sindicatos da construção civil, 

sócios, e outros, não se limitando a apenas a alta administração. 

 Do ponto de vista dos indicadores de desempenho gerencial, não há registros ou outras 

evidências de sua utilização. Percebe-se pelas respostas uma rígida centralização nas decisões 

da construtora pela alta administração, e a não utilização destes indicadores pode ser 

decorrente ao desconhecimento tanto pela alta administração, como também pela falta de 

capacitação e treinamento dos demais cargos gerenciais existentes. 

 Os indicadores de desempenho gerencial são importantes, pois possibilitam o 

fornecimento de informações para a gestão empresarial sobre assuntos como treinamentos, 

requisitos legais, alocação e eficiente utilização de recursos, gestão dos custos ambientais, 

compras, desenvolvimento de produtos, documentação, ações corretivas, ou qualquer outro 
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assunto que tenha influência sobre a gestão da empresa e se relacione com o seu desempenho 

ambiental (NBR ISO 14031, 2004). 

 Em relação aos indicadores de desempenho operacional, esperava-se que houvesse 

indicadores ambientais em todas as etapas aplicáveis do processo operacional da empresa, 

conforme mostrado na figura 5.2. Uma revisão é possível e necessária, segundo as 

recomendações da NBR ISO 14031 (2004), ao longo do tempo o escopo inicial da avaliação 

do desempenho ambiental poderá ser ampliado para que a empresa possa considerar os 

elementos das suas atividades e produtos que não foram previamente considerados.  

Por fim, recomenda-se que a empresa procure reformular sua política estratégica de 

forma a contemplar a responsabilidade socioambiental pretendida por ela, uma vez que, 

atualmente, sua estratégia tem ênfase apenas na gestão da qualidade. A empresa deve buscar 

também, não só a eficiência no desempenho do processo de construção, como também na 

eficiência ambiental do produto. No mercado existem diversos selos para construções 

sustentáveis voltados para a eficiência ambiental dos edifícios, o que pode contribuir para 

melhoria do desempenho ambiental global da empresa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta pesquisa, pode-se ampliar o conhecimento acerca da avaliação de 

desempenho ambiental no setor da construção civil a partir da perspectiva da NBR ISO 14031 

(2004). Os objetivos propostos foram alcançados, permitindo identificar potencialidades e 

fragilidades na avaliação de desempenho da empresa em estudo.  

No início da pesquisa esperava-se encontrar um processo de avaliação de desempenho 

ambiental bem estruturado e consolidado, contudo o que foi evidenciado é o início de um 

processo de medição com grande potencial de melhorias a serem realizadas. 

A partir da pesquisa teórica pode-se inferir que o estudo da avaliação de desempenho 

ambiental aplicado ao setor da construção civil é carente de informações, o que torna esta 

pesquisa relevante para o setor.  

É importante destacar algumas limitações e dificuldades encontradas no decorrer da 

pesquisa: 

• No que tange à revisão de literatura, percebe-se poucos livros ou trabalhos acadêmicos 

que tratam especificamente da avaliação de desempenho ambiental no setor da 

construção civil. Encontram-se muitas dissertações e teses que tratam do desempenho 

organizacional na construção civil de um modo geral, e poucas pesquisas 

contemplando o desempenho ambiental; 

• Houve resistência das empresas da construção civil em retornar os questionários de 

pesquisa enviados via e-mail. Esta forma de coleta de dados demonstrou-se 

ineficiente, assim acredita-se que a coleta através de visitas aos escritórios das 

empresas favoreceria a obtenção de um maior número de respostas; 

Em virtude das limitações vivenciadas, propõem-se algumas recomendações de 

pesquisas futuras: 

• Aumentar o tamanho da amostra, para que se conheça com maior detalhamento o 

processo de avaliação de desempenho ambiental no subsetor edificações da construção 

civil de forma que se tenha um panorama mais representativo das variáveis que 

interferem neste setor e se possam analisar possíveis alterações de comportamento; 

• Investigar os indicadores de avaliação de desempenho ambiental de uma amostra 

expressiva de empresas da construção civil, levantando os indicadores ambientais de 

desempenho gerencial e operacional utilizadas por elas que possibilite a construção de 

um arcabouço padronizado de indicadores ambientais da construção civil; 
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• Compreender a percepção da alta administração das empresas da construção civil 

quanto à importância a inserção das práticas ambientais nos seus negócios; 

• Replicar a aplicação do questionário desta pesquisa em empresas de outras atividades 

econômicas, para que se conheça a realidade da avaliação de desempenho ambiental 

no dia a dia destas empresas e se necessário, propor soluções para gerar eficiência 

ambiental nos diferentes processos; 

• Mapear as dificuldades das empresas da construção civil na implementação de práticas 

socioambientais a fim de facilitar a implementação de ações de sustentabilidade neste 

setor, como por exemplo, dos programas de avaliação de desempenho ambiental.  

É importante ressaltar que o questionário de pesquisa pode ser aplicado em qualquer 

outra organização possibilitando o conhecimento da dinâmica do seu processo de avaliação do 

desempenho ambiental, uma vez que foi construído a partir das diretrizes da NBR ISO 14031, 

possuindo assim esta característica e considerado bastante positivo pelo pesquisador por 

propiciar uma ferramenta que pode ser utilizada tanto por profissionais, como por 

pesquisadores/estudantes, para compreensão dos diferentes processos de avaliação dos 

desempenhos ambientais de organizações de diferentes setores econômicos. 

Portanto, finaliza-se esta pesquisa com o entendimento que ainda há muito que se 

descobrir e investigar nos complexos processos de avaliação de desempenho ambiental no 

setor da construção civil. No entanto, espera-se que ela venha contribuir para novas pesquisas, 

bem como para despertar nos responsáveis pela empresa em estudo uma nova consciência, 

movida para a busca continua da sustentabilidade ambiental em seus negócios. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
Prezado (a) Senhor (a), 

Esta pesquisa faz parte de um trabalho de dissertação de Mestrado em Engenharia de 

Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) do aluno Daniel 

Carvalho Soares, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ciliana Regina Colombo. O objetivo deste 

trabalho é realizar uma análise da utilização de indicadores de avaliação de desempenho 

ambiental, por meio de um estudo de caso, buscando conhecer com detalhamento este 

processo, desde a escolha/criação dos indicadores ambientais até a sua aplicação do dia a 

dia organizacional. 

Informamos que todos os dados são confidenciais e em momento algum o nome da empresa 

será informado na pesquisa.  

Certos de sua colaboração para nosso estudo, desde já, agradecemos. 

          

Daniel Carvalho Soares           Ciliana Regina Colombo 

dcsoares@yahoo.com.br                                                   cilianacolombo@gmail.com 

Administrador              Professora Adjunto III - 

Mestrando em Engenharia de Produção - UFRN          Departamento e Mestrado de                           

                                                                                           Engenharia de Produção - UFRN 

 

1. Sobre o entrevistado 

a. Nome: Clique aqui para digitar texto. 

b. Cargo/função: Clique aqui para digitar texto. 

 

2. Sobre a empresa 

a. Nome Clique aqui para digitar texto. 

b. Ramo Clique aqui para digitar texto. 

c. Número de empregados Clique aqui para digitar texto. 

d. Tempo de atuação no mercado Clique aqui para digitar texto. 

e. Principais produtos e/ou serviços Clique aqui para digitar texto. 

 

3. Caracterização ambiental inicial 

a. A empresa possui algum selo ambiental?  

Clique aqui para digitar texto. 

b. Possui política ambiental 

Clique aqui para digitar texto. 

c. Possui Sistema de Gestão Ambiental, se possui informar se é certificado? 

Clique aqui para digitar texto. 

d. Quais destas ações/ferramentas ambientais são desenvolvidas pela empresa: 

☐ Coleta Seletiva  

☐ Reciclagem 

☐ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

☐ Reuso / Reutilização de água 

☐ Tratamento de efluentes 

☐ Economia de energia 

☐ Promoção de reflorestamento 

☐ Educação ambiental 

☐ Não desenvolve nenhuma prática 

☐ Outro: Clique aqui para digitar texto. 
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e. A empresa possui um setor específico responsável pela gestão ambiental e avaliação do 

desempenho ambiental (informar se ambos, ou não e/ou se são separados)? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

 

 

 

4. Conhecendo o programa de avaliação de desempenho ambiental e seus indicadores 

 

4.1 SELEÇÃO DE INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

a. Quantos indicadores de desempenho ambiental a empresa possui e quais são? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

 

 

b. Existe algum tipo de agrupamento (classificação por grupos) dos indicadores de avaliação 

de desempenho ambiental? Se existe, informe os nomes de cada grupo. 

Clique aqui para digitar texto. 

 

c. Quais foram os elementos que a empresa se baseou para selecionar ou criar (na fase de 

planejamento) os indicadores de avaliação de desempenho ambiental (ADA)? 

[Pode selecionar mais de uma alternativa] 

☐ Seus aspectos ambientais significativos 

☐ Critérios internos de desempenho ambiental 

☐ Interesse (visão) das partes interessadas (acionistas, diretores, fornecedores, clientes, entre 

outros) 

☐ A abrangência de suas atividades, produtos e serviços 

☐ Sua estrutura organizacional 

☐ Sua estratégia geral de negócios 

☐ Sua política ambiental 

☐ Necessidade de atendimento a legislação ambiental ou outros requisitos legais 

☐ Acordos ambientais locais ou internacionais 

☐ Redução dos custos no processo devido aos benefícios ambientais 

☐ Necessidade de informações adicionais para a análise de efeitos financeiros relacionados 

ao desempenho ambiental 

☐ Necessidade de informações consistentes relacionadas a seu desempenho ambiental ano 

após ano 

☐ Necessidade de informações sobre as condições do ambiente local 

☐ Fatores culturais e sociais 

☐ Outros (Especificar): 

Clique aqui para digitar texto. 

 

d. Caso tenha considerado a visão das partes interessadas para selecionar ou criar os 

indicadores de avaliação de desempenho ambiental utilizados pela empresa, selecione abaixo 

as partes interessadas que foram RELEVANTES neste processo. 

[Pode selecionar mais de uma alternativa] 

☐ Representantes da administração 

☐ Empregados 
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☐ Investidores e potenciais investidores 

☐ Clientes 

☐ Fornecedores 

☐ Prestadores de serviço 

☐ Instituições financeiras e seguradoras 

☐ Entidades legislativas e regulamentadoras 

☐ Comunidades regionais e circunvizinhanças 

☐ Meios de comunicação 

☐ Instituições de negócios, administrativas, acadêmicas e de pesquisa 

☐ Grupos ambientalistas, grupos de defesa do interesse do consumidor, e outras organizações 

não-governamentais 

☐ Público em geral 

☐ Outros (Especificar): Clique aqui para digitar texto. 

 

e. Quais as fontes que a empresa consulta para determinar os critérios (metas) de desempenho 

ambiental? 

[Pode selecionar mais de uma alternativa] 

☐ Desempenho atual e passado 

☐ Requisitos legais 

☐ Códigos, normas e melhores práticas reconhecidas 

☐ Dados e informações de desempenho desenvolvido pela indústria e outras organizações do 

setor 

☐ Análises críticas pela administração e auditorias 

☐ Visão das partes interessadas 

☐ Pesquisa científica 

☐ Outros (especificar): Clique aqui para digitar texto. 

 

f. A seleção de indicadores pode contemplar quatro diferentes tipos de abordagem. Marque a 

abordagem que foi considerada na elaboração dos indicadores de avaliação de desempenho 

ambiental de sua organização. 

☐ Abordagem de causa e efeito 

 Exemplo: uma organização pode determinar que suas elevadas emissões de 

material particulado são devidas a uma manutenção preventiva inadequada e infrequente. 

Portanto, a organização pode selecionar um indicador de desempenho organizacional (IDO) 

apropriado, tal como a quantidade de emissões diárias de material particulado e indicadores 

de desempenho gerencial (IDG) adequados, tal como o montante de dinheiro alocado para a 

manutenção preventiva e a frequência da manutenção preventiva. Espera-se que a realização 

da manutenção preventiva de forma mais adequada e com maior frequência possa diminuir 

as emissões do determinado material particulado. 

☐ Abordagem baseada nos riscos 

 Exemplo: indicadores podem ser selecionados com base na consideração de que 

o risco que a administração da organização determina está associado a atividades, produtos 

e serviços em particular. 

☐ Abordagem do ciclo de vida 

 Exemplo: a organização identificou que a eficiência de um combustível, durante o 

uso, pode ser aperfeiçoada. Um possível indicador para ADA pode ser o número de unidades 
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de energia consumida durante o uso do produto, e o número de mudanças no projeto do 

produto para aumentar a eficiência do combustível. 

☐ Abordagem de iniciativa voluntária ou regulamentar 

 Exemplo: o número de derramamentos de um contaminante regulamentado por 

ano e o total de um contaminante regulamentado emitido por ano. As organizações podem 

focar a sua seleção de indicadores para a avaliação de desempenho ambiental naquelas 

áreas nas quais identificaram requisitos de desempenho voluntário ou regulamentar. 

 

 

4.2 UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

a. Quais os benefícios obtidos pela empresa após a implementação da avaliação de 

desempenho ambiental? 

[Pode selecionar mais de uma alternativa] 

☐ Auxiliou na determinação de ações que possibilitasse o atendimento das metas de 

desempenho ambiental. 

☐ Auxiliou na identificação de aspectos ambientais significativos. 

☐ Auxiliou na identificação de oportunidades para melhorar a gestão dos aspectos 

ambientais, promovendo a prevenção a poluição. 

☐ Elevou a eficiência e eficácia da empresa. 

☐ Auxiliou na identificação de oportunidades estratégicas. 

☐ Outros (especificar): Clique aqui para digitar texto. 

 

b. Como os resultados obtidos com o uso destes indicadores interferem na tomada de decisão 

dos gestores? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

c. Como os resultados obtidos com o uso destes indicadores são relatados ou comunicados as 

partes interessadas internas ou externas da empresa? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

d. O procedimento de avaliação de desempenho ambiental e seus indicadores são avaliados 

regulamente? Qual a periodicidade? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

e. Quem são os responsáveis (cargos) responsáveis pela análise dos resultados da avaliação de 

desempenho ambiental? Qual a periodicidade desta análise? 

Clique aqui para digitar texto. 

 

 

Nossas perguntas chegaram ao fim, agradecemos pela contribuição. 


