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RESUMO 

 

Muitas organizações já perceberam que o compromisso com o meio ambiente passa a 

sersignificado de confiança para os empreendimentos, levando-as a implantaremum Sistema 

de Gestão Ambiental. As várias discussões em torno da questãolevaram à criação de normas 

que regulamentam a gestão ambiental no ambiente empresarial.Uma das normas mais 

disseminadas atualmente é a ISO 14001, que orienta o processo deimplantação de um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA). Entre os principaisbenefícios podem ser citados: a economia, 

resultante de uma maior eficiência nos processosprodutivos; a conquista de novos mercados e 

os benefícios para o meio ambiente.Com o objetivo de servir como fonte de informação para 

as empresas, estetrabalho apresenta um estudo de caso que demonstra a estruturação do SGA 

de uma Associação Comercial. O estudo permitiuilustrar em termos práticos o funcionamento 

de um SGA, elucidando como cada requisito danorma é cumprido nesta empresa. Assim, foi 

possível identificar que existem dificuldades na adaptação, e que a Educação Ambiental tem 

um papel muito importante para a formação de atitudes ambientais e no processo de 

desenvolvimento do conhecimento de atitudes e de habilidades necessárias para a preservação 

e melhoria da qualidade ambiental.Como complementação, são sugeridas algumas adaptações 

na implantação da ISO 14001. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Sistema de Gestão Ambiental.Conscientização 

Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

As organizações estão cada vez mais recorrendo a práticas ambientais sustentáveis na 

busca de alavancar as vendas, por meio da venda da imagem da empresa socialmente 

responsável, através da proteção do meio ambiente, reduzindo a emissão de resíduos e no 

menor consumo de recursos naturais.  

Um dos mecanismos atualmente utilizados para alcançar estes objetivos ambientais é a 



 

 

implantação dos Sistemas de Gestão de Ambiental (SGA), que exigem formalização dos 

procedimentos, monitoramento e a melhoria contínua. Para que o SGA de uma empresa seja 

certificado e reconhecido em todo o mundo, ele deverá atender aos requisitos da norma ISO 

14001. Esta norma tem por objetivo prover as organizações de elementos de um SGA eficaz, 

passível de integração com os demais objetivos da organização. 

O tema proposto é a implementação da NBR ISO 14001, cujo problema resume-se a 

questão: como ocorreu o processo de implementação da ISO 14001 na Acimacar? 

O objetivo geral deste artigo é mostrar como ocorreu o processo de implantação da 

NBR ISO 14001 na Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon – 

ACIMACAR, proporcionando a disseminação das informações inerentes ao processo de 

implantação de um SGA, seguindo as orientações da ISO 14001, e assim possibilitando sua 

divulgação, como objetivos específicos ccontribuir para o esclarecimento e conhecimento do 

instrumento: sistema de gestão ambiental – SGA, demonstrar as etapas da implementação da 

ISO 14001e incentivar outras organizações na tomada de decisões em relação à implantação 

deste Sistema de Gestão Ambiental.  

Este trabalho se justifica pela importância da implantação do sistema de gestão 

ambiental como forma de minimizar os impactos ambientais, diminuindo os custos 

operacionais e melhorando a imagem da empresa perante o mercado. 

No âmbito da metodologia esta pesquisa é classificada, do ponto de vista da sua 

natureza, como aplicada, pois, segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), este tipo de pesquisa 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Isso porque a pesquisa, além de teórica 

num primeiro momento, apresenta, também, um local de aplicação posteriormente. 

Quanto aos procedimentos técnicos, tal pesquisa é bibliográfica e documental. 

Bibliográfica porque é “elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 

de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.” (GIL, 

1991 apud SILVA e MENEZES, 2005, p. 21) e documental, pois também é “elaborada a 

partir de materiais que não receberam tratamento analítico”. (GIL, 1991 apud SILVA e 

MENEZES, 2005, p. 21). A pesquisa, portanto, se concentrará em livros, artigos 

disponibilizados pela Internet e demais documentos. 

Em relação à forma de abordagem do problema, a pesquisa é classificada como quali-

quantitativa, como o próprio nome indica, representa a combinação das duas modalidades. 

Requer, portanto, o uso de recursos e de técnicas estatísticas, porém não abdica da 



 

 

interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados aos dados, sendo aplicados 19 

questionários aos colaboradores da entidade contendo 15 questões tabuladas e analisadas. 

A pesquisa é classificada como explicativa, pois visa identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Quanto aos procedimentos 

técnicos, tal pesquisa é bibliográfica e documental, pois é elaborada a partir de material já 

publicado, entre eles livros, e material disponibilizado na Internet. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A gestão ambiental no âmbito das empresas tem significado a implementação de 

programas voltados para o desenvolvimento de tecnologias, para a revisão de processos 

produtivos, para o estudo de ciclo de vida dos produtos, entre outros, que buscam cumprir 

imposições legais, aproveitar oportunidades de negócios e investir na imagem institucional.  

O conceito de Gestão Ambiental baseia-se na conscientização a partir da informação 

que influencia nas atitudes tomadas pelos indivíduos de acordo com a necessidade do meio 

ambiente. 

Para Griffith (2015, p. 01), 

 

A gestão ambiental é a arte de se alinhar ações humanas às forças e resistências 

potenciais ou existentes (incluindo seus poderes de autodepuração e recuperação) da 

própria natureza, convertendo as ameaças ambientais em riscos gerenciáveis. Dessa 

forma, consegue-se levar, por meio de intervenções sistêmicas, a relação 

homem/natureza a uma nova estabilidade benéfica, embora longe, possivelmente, do 

equilíbrio original. Na maioria dos casos, a gestão ambiental não objetiva a 

restauração perfeita dos ecossistemas ou sua manutenção num estado de preservação 

permanente (sem contribuírem às atividades extrativistas). A gestão ambiental 

preconiza, primordialmente, a intervenção do ser humano na natureza. 

 

A Gestão Ambiental visa ordenar as atividades humanas para que estas originem o 

menor impacto possível sobre o meio. Esta organização vai desde a escolha das melhores 

técnicas até o cumprimento da legislação e a alocação correta de recursos humanos e 

financeiros. 

Com o intuito de preservação, conservação ambiental e competitividade estratégica – 

produtos, serviços, imagem institucional e de responsabilidade social – as empresas passaram 

a implantar ações e sistemas de gestão ambiental para obter reconhecimento da qualidade 

ambiental de seus processos, produtos e condutas. 



 

 

Um sistema deve assegurar diversos aspectos entre eles: a definição da estrutura 

operacional; o estabelecimento de atividades de planejamento; a definição de 

responsabilidades; a definição dos recursos; o estabelecimento das práticas e procedimentos; 

assegurar a identificação dos aspectos ambientais e determinar a sua significância; demonstrar 

o cumprimento dos requisitos legais e outros que a organização subscreva. 

O sistema auxilia a organização a definir, implementar, manter e melhorar estratégias 

pró-ativas para identificar e resolver os impactos ambientais negativos que potenciem os 

impactos positivos, decorrentes das atividades da organização. 

A sociedade tem apontado uma preocupação com a qualidade ambiental e com a 

utilização de forma sustentável dos recursos naturais. Esta cobrança tem influenciado a 

ciência, a política, a legislação, e as formas de gestão e planejamento, sob pressão crescente 

dos órgãos reguladores e fiscalizadores, das organizações não governamentais e, 

principalmente, do próprio mercado. 

Para dar resposta à necessidade de demonstrar com credibilidade que as organizações 

cumprem os requisitos das normas de gestão aplicáveis, em 1947 aparecem às entidades 

certificadoras, ISO - Organização Internacional de Normalização, uma organização não 

governamental que tem como finalidade estabelecer normas representativas que traduzam 

acordos entre os diferentes países do mundo (SILVA, 2011). 

Estas normas foram criadas para diminuir o impacto provocado pelas empresas ao 

meio ambiente. Muitas empresas utilizam recursos naturais, geram poluição ou causam danos 

ambientais através de seus processos de produção. Seguindo as normas do ISO 14000, estas 

empresas podem reduzir significativamente estes danos ao meio ambiente.  

Conforme Seiffert (2011, p. 07), 

 

O surgimento de novas normas assim como a crescente busca por parte das empresas 

de uma imagem ambientalmente mais adequadas, vem sendo induzido por uma 

mudança de hábitos de consumos, patrocinada pelo crescimento da preocupação 

ambiental, a qual repercute negativamente na compra de produtos provenientes de 

produtores identificados como ambientalmente inadequados.  

 

 A norma ISO 14001 tem como foco a proteção ao meio ambiente e a prevenção da 

poluição equilibrada com as necessidades socioeconômicas do mundo atual, é 

internacionalmente aceita, pois define os requisitos para estabelecer e operar um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA). Neste cenário, a norma reconhece que organizações se preocupam 

com a sua lucratividade tanto quanto com a gestão de impactos ambientais (TURATTUet al, 

2013, p. 02). 



 

 

Pode-se definir SGA, segundo a NBR ISO 14001, como a parte do sistema de gestão 

que compreende a estrutura organizacional, as responsabilidades, as práticas, os 

procedimentos, os processos e recursos para aplicar, elaborar, revisar e manter a política 

ambiental da empresa. 

O Sistema de Gestão Ambiental é parte integrante do sistema global de gestão de uma 

organização, que visa o controle dos seus aspectos ambientais, através de uma abordagem 

estruturada e planejada, envolvendo toda a estrutura da organização e todos os elementos que 

sejam influenciados pelas atividades, equipamentos, produtos e processos da organização que 

provocam ou podem vir a provocar danos ambientais, e como resultado implementando um 

processo de melhoria contínua. 

A norma ISO 14001, baseia-se na metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act), que 

consiste em planejar, executar, verificar e agir, na solução de problemas na busca da melhoria 

contínua. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, na norma ISO 14001 estabelece que: 

 

Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os resultados 

em concordância com a política ambiental da organização. Executar: Implementar os 

processos. Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a 

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

resultados. Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema do 

sistema da gestão ambiental (ABNT, 2004). 

 

O SGA, quando implantado permite às empresas, de forma imediata:segurança na 

forma de redução de riscos de acidentes e de sanções legais; qualidade dos produtos, serviços 

e processos; economia e/ou redução no consumo de matérias-primas, água e energia;mercado, 

com a finalidade de captar novos clientes;melhora na imagem;melhora no 

processo;possibilidade de futuro e a permanência da empresa;possibilidade de 

financiamentos, devido ao bom histórico ambiental. 

Um dos pilares de um SGA é a política ambiental, com ela o SGA é norteado e 

aprimorado, permitindo assim que o desempenho ambiental seja mantido e aperfeiçoado 

constantemente. 

De acordo com a ABNT (2004, p. 12), 

 

Recomenda-se, portanto, que esta política reflita o comprometimento da alta 

administração com o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos, 

com a prevenção de poluição e com a melhoria contínua. A política ambiental 

constitui a base sobre a qual a organização estabelece seus objetivos e metas. 

Recomenda-se que a política ambiental seja suficientemente clara para seu 



 

 

entendimento pelas partes interessadas internas e externas e que ela seja 

periodicamente analisada e revisada, para refletir as mudanças nas condições e 

informações. É recomendado que sua área de aplicação (ou seja, seu escopo) seja 

claramente identificável e reflita sua natureza singular, escala e os impactos 

ambientais das atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido do sistema 

da gestão ambiental.  

 

A implementação de um sistema de gestão ambiental e o comprometimento com a 

política ambiental da empresa dependem de uma Educação Ambiental bem estruturada 

aplicada não somente no nível organizacional, mas também de maneira informal em todas as 

atividades da organização onde for possível. 

Portanto,a educação ambiental empresarial vem sofrendo grandes alterações. Essa 

educação ambiental é parte integrante da gestão ambiental, uma ferramenta para ajudar no 

debate ecológico e aumentar o número de pessoas envolvidas na prática da conservação e da 

conscientização ambiental, indispensável para a formação de cidadãos completos.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a educação ambiental pode ser definida 

como: 

 

Um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência 

do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências 

e determinação que os tornam aptos a agir individual e coletivamente e resolver 

problemas ambientais presentes e futuros  (MMA, 2015). 

 

O processo de sensibilização e conscientização para as questões ambientais voltados 

para o público interno das empresas, comunidade de seu entorno e clientes, especialmente, 

requer persistência e continuidade de ações com este fim, como palestras, gincanas, sessões 

de filmes ambientais, entre outros. Além da participação em fóruns, conselhos, redes, 

comissões, coletivo educador, nos quais temas como agricultura, educação, desenvolvimento, 

tecnologia e meio ambiente norteiam as discussões. 

Conforme Nascimento (2015, p.60), 

 

A educação ambiental pode ocorrer por meio de um processo formal (nas escolas) 

ou informal (campanhas, ações práticas). Podemos dizer que a educação ambiental é 

um processo de educação política que possibilita a aquisição de conhecimentos e 

habilidades, bem como a formação de atitudes que se transformam necessariamente 

em prática de cidadania (sociedade sustentável). 

 

A Educação Ambiental nas empresas tem um papel muito importante, pois desperta 

em cada funcionário a busca de soluções concretas para problemas ambientais que ocorrem 

principalmente no seu cotidiano, no seu local de trabalho, na execução de suas tarefas, 



 

 

conferindo ao colaborador poder de atuação para a melhoria da qualidade ambiental sua e de 

seus colegas, utilizando conscientemente os recursos naturais. Mudar as atitudes ou a cultura 

de uma organização não é uma tarefa fácil, mas é possível conseguir a colaboração dos 

cidadãos conscientes para construir uma sociedade que vise à sustentabilidade. 

Um programa de Educação Ambiental para ser efetivo deve promover, 

simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades 

necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental, sendo um dos pontos 

estratégicos trabalhado pela ACIMACAR para a implantação da ISO 14001.  

A Associação Comercial e Empresarial de Mal. Când. Rondon - ACIMACAR é uma 

entidade da classe empresarial que congrega pessoas jurídicas e físicas de todos os setores da 

atividade econômica (agronegócios, comércio, indústria, prestação de serviços e profissionais 

liberais). Não possui fins lucrativos e sua diretoria exerce seus serviços gratuitamente, sendo 

que seu maior objetivo a defesa dos interesses de seus associados e a prestação de serviços 

para o desenvolvimento dos mesmos.  

Fundada em 07 de abril de 1968 por um grupo de empresários, com o objetivo de 

defender seus interesses e incentivar o crescimento e desenvolvimento do município, foi 

declarada de utilidade pública em 13/12/68 pela lei municipal nº 481.  

Trabalha há 46 anos representando a classe empresarial e prestando serviços a seus 

associados, com um quadro social composto por 1.530 empresas comerciais, industriais e 

prestadoras de serviços, atuando em atividades empresariais e de cunho comunitário, e 

participando em iniciativas de porte registradas em Marechal Cândido Rondon. 

Seus objetivos são: integrar a classe empresarial; atender as necessidades de seus 

associados com produtos e serviços com qualidade buscando sua sustentabilidade, incentivar 

a inclusão social; incentivar e apoiar o empreendedorismo e associativismo; defender os 

interesses da classe empresarial; ser uma entidade representativa do empresariado perante os 

poderes constituídos. 

O bom andamento das atividades executadas pela associação se deve também devido 

às grandes parcerias firmadas ao longo dos anos, tais como as existentes até hoje nas áreas de 

saúde, educação, serviços e outras entidades em geral. 

Mensalmente a Acimacar realiza cursos, palestras e workshops para empresas 

associadas, além de oferecer consultorias gratuitas na área de gestão, finanças e marketing em 

parceria com o Sebrae/PR,e Convênios Médicos, aos quais os associados têm acesso com 

valores diferenciados daqueles praticados no mercado. 



 

 

Para isso, além de realizar campanhas para fortalecimento do comércio e valorização 

da indústria, tem uma participação política atuante em vários organismos regionais, como a 

CACIOPAR - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do 

Paraná, FACIAP - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, 

Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, onde defende e luta pelas grandes 

questões regionais, bem como representação em diversos Conselhos Municipais. 

Em fevereiro de 2014 recebeu a certificação da ISO 9001:2008, com o objetivo de 

estabelecer normas consistentes para aumentar a qualidade dos processos de gestão, 

estabelecendo assim uma relação de confiança entre a entidade e seus associados.  

A preocupação com a preservação do Meio Ambiente e a gestão das questões 

ambientais fez com que a entidades busca-se a certificação em ISO 14000:2004, sendo 

certificada em março de 2015, contribuindo positivamente para a redução de gastos e sua 

visibilidade perante ao quadro social. 

Para aimplantação da ISO 14001 foram seguidas as etapas de estabelecimento, 

implementação, manutenção e melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão ambiental, 

a fim de assegurar que os serviços fornecidos estejam conformidade com os requisitos 

ambientais aplicáveis e requisitos da norma ISO 14001. 

A implantação da norma teve início em Julho de 2013,com a criação de uma equipe 

multidisciplinar, composta por colaboradores dos setores ligados a gerência e do estudo da 

norma para conhecimento. 

Na etapa seguinte foi definida a política ambiental, de forma clara, objetiva e simples 

o que deve ser atingido em termos de meio-ambiente no resultado do trabalho de todos dos 

funcionários, sendo “Promover a melhoria contínua dos processos, através da qualidade de 

nossos produtos e serviços e de ações ambientais sustentáveis, visando à satisfação de nossos 

associados, colaboradores e comunidade”. 

A etapa de Planejamento foi o próximo passo seguido, sendo estabelecido e mantido 

um procedimento para identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais, que 

tratam também da atualização desta identificação em casos de novos desenvolvimentos e 

serviços.  

Posteriormente foram determinados os requisitos legais, onde houve o 

estabelecimentoe manutenção deum procedimento para identificação e verificação, sendo 

levados em consideração na condução do SGA. 



 

 

De posse das informações levantadas, a Acimacar estabeleceu e busca manter 

objetivos e metaspara o estabelecimento dos programas de gestão ambiental na entidade, 

visando à melhoria contínua. 

Com isso a empresa teve que disponibilizar os recursos necessários para: infra-

estrutura, tecnologia, recursos humanos, habilidades especializadas, e recursos financeiros, de 

acordo com suas necessidades e prioridades definidas nos objetivos, metas e programas, 

programas de qualificação, reunião de análise crítica ambiental, plano de ações, entre outros. 

As funções, responsabilidades e autoridades foram definidas nos procedimentos de 

gestão ambiental, instruções de gestão ambiental e outros documentos do Sistema de Gestão 

Ambiental. 

A empresa estabeleceu um representante, para, independentemente de outras 

responsabilidades, assegurar que o sistema de gestão ambiental seja estabelecido, 

implementado e mantido, e relatar a alta administração o seu desempenho e recomendações 

para melhoria.           

 Desta forma todos os colaboradores da Acimacar são treinados sobre a política 

ambiental, requisitos do sistema, aspectos e impactos do seu trabalho, suas funções e 

responsabilidades e consequências do não atendimento aos procedimentos especificados.  

Na etapa da comunicação a empresa estabelece e mantém um procedimento para 

comunicação do SGA para recebimento, documentação e resposta de comunicação de partes 

interessadas externas. 

Outra etapa fundamental diz respeito à documentação do SGA,ondeé incluído o seu 

escopo, política ambiental, objetivos e metas ambientais;descrição dos principais elementos 

do sistema de gestão ambiental, e sua interação;documentos e registros necessários para 

assegurar a eficácia do sistema de gestão ambiental referente aos processos que estejam 

associados com seus aspectos ambientais significativos, incluindo aqueles requeridos pela 

norma ISO 14001.  

A Acimacar estabelece e mantém os controles operacionais necessários para manter 

sob controle as atividades relacionadas com os aspectos e impactos ambientais significativos, 

objetivos e metas ambientais. Estes controles operacionais são práticas, cuidados, rotinas que 

previnem ou eliminem a ocorrência dos impactos ambientais, ou seja, diminuam o prejuízo ao 

meio-ambiente decorrente da atividade. 

Após a realização das etapas descritas concluiu-se o processo e implantação e iniciou 

do processo permanente de verificação. 



 

 

Neste processo encontram-se as etapas e monitoramento e medição ambiental, onde 

foram estabelecidas as formas de monitoramento e medição das suas atividades que possam 

ter um impacto significativo ao meio ambiente.O gerenciamento de resíduos descreve a forma 

de monitorar a geração e destinação final dos resíduos decorrentes das atividades da 

empresa.Os procedimentos incluem os registros de informações para acompanhamento 

do  desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e 

metas da empresa. 

O estabelecimento de um Plano de Auditorias Internas foi o passo seguinte, onde 

abrange todos os processos do Sistema de Gestão Ambiental, tendo o objetivo de avaliar o seu 

funcionamento e desempenho.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para saber qual o impacto causado pela implantação da ISO 14001 na entidade, foram 

aplicados 19 questionários, onde foi possível observar que a maioria dos colaboradores 

encontram-se na faixa etária entre 15 a 25 anos, sendo alguns estagiários. O grau de 

escolaridade é elevado, sendo ensino superior cursando até especialização. Referente ao 

tempo de empresa, prevalece menos de um ano, ou seja, o número de colaboradores a passar 

por treinamento é grande, sendo constatado elevada rotatividade. 

Quanto ao desenvolvimento de ações de conscientização sobre o meio ambiente todos 

reconheceram que a entidade realiza, e responderam que a certificação contribui para a 

imagem da entidade perante seus associados, porém mostraram uma visão centralizada na 

importância de ser referência, sendo bem vista diante da sociedade, esquecendo que o objetivo 

principal desta certificação é a conscientização ambiental e o cuidado com as futuras 

gerações, incentivando os seus associados a buscarem também a certificação através da 

realização de campanhas de educação ambiental. 

 Os colaboradores relataram ter mudado de atitude em relação às questões ambientais 

também em casa pelas informações recebidas a partir de sua admissão, a principal ação 

relatada é a correta separação do lixo e os cuidados em relação ao consumo de energia, feitos 

com regularidade. Estes ensinamentos não ficaram apenas no ambiente de trabalho, sendo 

transmitido também para amigos e familiares. 

 Com a certificação, a entidade passou a adotar algumas ações práticas de educação 

ambiental, sendo uma delas a utilização de garrafas de água individuais para a diminuição da 



 

 

utilização de copos descartáveis, tendo sua importância reconhecida pelos colaboradores. 

Outra ação realizada foi à retirada das lixeiras nas mesas, tendo como objetivo reduzir a 

geração de lixo, objetivo este alcançado conforme repostas de que foi possível sim reduzir. A 

estipulação de horário para o uso do ar condicionado é a ação realizada que gerou grande 

polêmica, pois os colaboradores concordam visando a diminuição do consumo de energia, 

porém, relatam desconforto em alguns períodos, interferindo na qualidade da realização de 

seus trabalhos. 

 Quando questionados sobre o conhecimento das campanhas ambientais realizadas pela 

entidade, sim, eles reconhecem a realização, porém não mencionaram muitas ações, dando 

ênfase em apenas uma entre as demais ações que foram realizadas. 

Com a implantação da NBR ISO 14001, todos os setores envolvidos de alguma forma 

se beneficiaram, seja por meio do aumento da satisfação dos clientes, pela melhoria do clima 

organizacional devido à padronização dos procedimentos e, até mesmo, pelo aumento da 

motivação dos profissionais em função da certificação. Isso porque a NBR ISO 14001 é 

notoriamente eficaz em todos os processos de um modo geral e, em especial, nos processos 

ambientais, como por exemplo, a coleta seletiva.  

Para alcançar esses resultados foi necessário envolver todos os colaboradores através 

da conscientização quanto à importância da gestão ambiental tanto na rotina corporativa 

quanto em âmbito social. Os colaboradores são incentivados a manter o bom funcionamento 

do processo através de melhoria da qualificação em função dos cursos e treinamentos.  

 

CONCLUSÃO 

 

A implantação da ISO gera profundas mudanças,não apenas dentro da empresa, mas 

principalmentefora dela, pois cada colaborador acaba se tornando um agente de mudança nos 

diferentesambientes onde transita. 

As mudanças provocadas pela implantação do sistema trouxeram vantagens que 

podem serconsideradas competitivas no atual cenário, visto que mudançascomportamentais, 

preocupação com o meio ambiente compondo as atividades diárias daempresa e a abertura de 

mercado além da consolidação dos atuais parceiros, sãorequisitos essenciais para empresas 

que almejam permanecer no mercado e expandir seuempreendimento. 

Um dos pontos diagnosticados na pesquisa foi o alto índice de rotatividade observado 

no tempo de empresa dos colaboradores, o que pode comprometer a qualidade para 



 

 

manutenção do SGA, pois constantemente a entidade precisa repassar os ensinamentos para 

os novos colaboradores e efetuar treinamento. 

É muito importante para a manutenção da qualidade e a melhoria contínua trabalhar 

constantemente a conscientização ambiental entre os colaboradores através do 

desenvolvimento de ações e do envolvimento dos colaboradores nas campanhas realizadas, 

pois conforme os dados do questionário, os colaboradores desconhecem as ações de caráter 

ambiental que são realizadas através da Acimacar. A Diretoria também deve ser envolvida em 

todo o processo para que possa contribuir com o desenvolvimento de novas ações ambientais 

e assegurar a manutenção da certificação. 

Desta maneira, a Educação Ambiental atuando como um instrumento de base de 

sustentaçãoda GestãoAmbiental pode se tornar eficaz e eficiente, por meio da mudança de 

valores, conceitos ecomportamentos. E, aliada a outros instrumentos econômicos de controle 

vem a contribuir para aconstrução de uma sociedade auto-sustentável, priorizando o equilíbrio 

do meio ambiente, equilíbrio social e econômico. 
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