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RESUMO 

A relevância do tema meio ambiente nos diversos setores organizacionais é uma 

realidade nos dias atuais. As mudanças de comportamento da sociedade, as novas 

tecnologias e a preocupação com o meio ambiente são algumas das justificativas 

para a implantação de sistemas de gestão ambiental que, inicialmente, visavam 

apenas às boas práticas operacionais das empresas, mas agora estão sendo 

também adotados por identificar os riscos e oportunidades associados às suas 

atividades considerando as questões internas e externas, as necessidades e 

expectativas das partes interessadas, e assim tomar ações para reduzir os efeitos 

indesejáveis dos riscos e otimizando os efeitos desejáveis das oportunidades. O 

presente estudo tem como objetivo analisar e discutir a aplicação de um modelo de 

avaliação do grau de maturidade ambiental de uma empresa do ramo da Construção 

Civil para enfim adaptá-la aos moldes da certificação ambiental NBR ISO 

14001:2015. O método utilizado foi o diagnóstico ambiental Avaliamb desenvolvido 

por Barros and Wasserman (2009), que pretende identificar em uma escala de 

valores os processos de negócio da organização para a certificação ambiental 

fundamentada nos itens normativos. A partir da avaliação do resultado do método 

aplicado em dois momentos temporais distintos, foram ressaltados alguns pontos de 

melhoria do sistema de gestão ambiental entre as diferentes fases de implantação, 

denominados então pelos Fatores Críticos de Sucesso (FCSs). As avaliações 

apontaram resultados sobre o desempenho do SGA e a influência positiva da 

certificação PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, 

já estabelecida na organização. Deste modo, com a finalidade de propor ações de 

melhorias às vulnerabilidades apontadas pelo diagnóstico ambiental, foi discutido um 

planejamento para atingir a primeira fase do método PDCA e por fim a preparação 

da organização aos itens propostos pela norma ISO 14001. 

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental. Diagnóstico Ambiental. Construção 
Civil. ISO 14001. 

  



ABSTRACT  

The relevance of the theme environment in the various organizational sectors is a 

reality nowadays. Changes in societal behavior, new technologies and concern for 

the environment are some of the justifications for the implementation of 

environmental management systems that initially aimed only at companies' good 

operating practices, but are now also being adopted for identifying the risks and 

opportunities associated with their activities taking into account internal and external 

issues, the needs and expectations of stakeholders, and thereby taking action to 

reduce the undesirable effects of risks and optimizing the desirable effects of 

opportunities. This study aims to analyze and discuss the application of a model of 

environmental maturity assessment of a company in the field of construction to adapt 

it to the environmental certification NBR ISO 14001: 2015. The method used was the 

environmental assessment Evalumb developed by Barros and Wasserman (2009), 

which aims to identify in a value scale the business processes of the organization for 

environmental certification based on normative items. Based on the evaluation of the 

results of the method applied at two different time points, some points of 

improvement of the environmental management system between the different 

implementation phases were highlighted, which were then called the Critical Success 

Factors (FCSs). The evaluations showed results on the performance of the EMS and 

the positive influence of certification PBQP-H, Brazilian Habitat Quality and 

Productivity Program, already established in the organization. Thus, in order to 

propose actions to improve the vulnerabilities pointed out by the environmental 

diagnosis, a plan to reach the first phase of the PDCA method was discussed and 

finally the organization's preparation to the items proposed by ISO 14001. 

 

Keywords: Environmental Management System. Environmental Diagnostics. 
Construction. ISO 14001. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Indústria da Construção Civil é um dos setores mais importantes para a Economia 

brasileira, que envolve a Construção Civil, Indústria e Comércio de Materiais de 

Construção, Indústria de Equipamentos e Serviços, na qual somou R$ 315,3 bilhões, 

o que representa 8,9% do PIB do país, de acordo com dados da FGV e da 

Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) (FIRJAN, 

2014). As considerações acerca das questões ambientais têm trazido grandes 

incertezas a respeito da posição das empresas na sociedade contemporânea, tanto 

em relação à utilização dos recursos naturais, quanto em relação às consequências 

dos modelos de produção e consumo baseados no crescente aumento da demanda 

por produtos. As obras de infraestrutura e a construção civil, se destacam pela 

importância e finalidade dos seus respectivos impactos ambientais, sociais e 

econômicos na sociedade. Conforme Góes (2014), essas obras modificam regiões 

inteiras, alteram a dinâmica do desenvolvimento regional e causam impactos 

significativos ao ambiente físico, químico e biológico. 

O impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam a 

saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA 001, 1986). 

Segundo Chiavenato (2006), a palavra gestão é uma especialidade da Ciência da 

Administração, é o ato, a função de gerenciamento que disciplina o relacionamento 

entre as pessoas de uma organização para nortear o alcance dos objetivos 

corporativos e individuais. É a junção de atitudes e métodos, técnicas e práticas pré-

definidas que visam orientar os comportamentos internos e otimizar o uso de 

recursos humanos nas organizações.  

A gestão ambiental é um conjunto de ações, formalizada por políticas, programas, 

planos, e métodos que integram a execução das atividades corporativas. É 

conduzida sobretudo em função das condicionantes ambientais em atendimento aos 

requisitos legais, dos requisitos contratuais, dos recursos humanos, físicos, 

financeiros e materiais.  



Nas últimas cinco décadas, a diversidade de obras executadas no Brasil, em todas 

as regiões, tanto de infraestrutura quanto de edificações, comprova a expansão do 

setor e a ampliação da geração de impactos ambientais relevantes. 

As transformações da racionalidade socioeconômica e principalmente de consumo 

dos últimos 20 anos têm afetado profundamente o comportamento de empresas até 

então habituadas à pura e exclusiva maximização do lucro. Em função da 

capacidade criativa já existente, e dos recursos financeiros e humanos já 

disponíveis, as empresas trouxeram a demanda de uma abordagem realista da 

temática ambiental no contexto empresarial.  

As mudanças de paradigmas e decorrente chegada da responsabilidade 

socioambiental levaram às empresas a organizarem seus processos para atender a 

finalidade de torná-los ambientalmente menos poluidores e agressivos à natureza 

(ABREU, 2001).  

O perfil do consumidor nos dias atuais vem acompanhado de uma evolução social e 

tecnológica, onde a cada vez mais se valoriza a praticidade, qualidade dos produtos 

e serviços e demanda por novidades constantes. Este episódio tem ocasionado o 

acrescimento da exploração dos recursos naturais, a geração de resíduos e dos 

poluentes ambientais, além da falta de uma mudança comportamental com a 

conscientização ambiental, e como resultado direto a carência do sentimento de 

pertencimento à natureza, que afasta o homem de sua origem histórico-cultural e 

das suas inter-relações com o meio ambiente.  

A preocupação com as questões ambientais está diretamente relacionada à 

mudança do perfil dos consumidores, que buscam por tecnologias e um consumo 

desenfreado, e ao mesmo tempo é despertado pela preocupação de um cenário 

ambiental atual preocupante. De maneira que a sociedade se conscientiza a respeito 

das necessidades de se preservar o meio ambiente, a opinião pública começa a 

pressionar o meio empresarial a buscar meios de desenvolver suas atividades 

econômicas de maneira mais racional (BOZEMAN, 1987).  

No caso das organizações, embora o principal objetivo seja o lucro, as questões 

ambientais têm se tornado cada vez mais importantes em função do aumento da 

conscientização do consumidor e de seu crescente interesse na forma como os 

produtos e serviços são produzidos, utilizados e descartados e de que forma afetam 



o meio ambiente; da cobrança dos stakeholders ou partes interessadas, por práticas 

mais limpas de produção e por certificações com reconhecimento internacional.  

A norma NBR ISO 14001 estabelece requisitos para gerenciamento de sistemas de 

gestão ambiental (SGA) sem definir a forma e o grau que eles devem ter ou 

alcançar, permitindo, portanto, que as empresas desenvolvam suas próprias 

soluções para o atendimento das exigências da norma, o que pode resultar numa 

maior facilidade para implantação de um sistema de gestão (Oliveira, O. J. et al., 

2009).   

A norma NBR ISO 14001 estabelece um conjunto de requisitos necessários para 

que um SGA possibilite o desenvolvimento de políticas e objetivos de acordo com os 

aspectos legais e ambientais mais significativos, podendo ser aplicada a todos os 

tipos de empresas de todos os portes e de qualquer região. Os requisitos do SGA de 

acordo com a ISO 14001 podem ser utilizados para a certificação ambiental com o 

objetivo de transmitir confiabilidade às partes interessadas ou para sua 

autodeclaração (NBR ISO 14001, 2015). 

A partir dos objetivos e motivações particulares das empresas com um Sistema de 

Gestão implementado, a imagem ambiental empresarial se torna cada vez mais 

favorável, estabelecendo como estratégia o alcance na vantagem competitiva à 

necessidade que a empresa promova a maximização de seus lucros, gerenciamento 

dos riscos e oportunidades e ao mesmo tempo desenvolva progressos relacionados 

à implementação de práticas ambientais (LEE, 2009 e RONDINELLI, 1998), através 

do estabelecimento de estratégias de sistematização e organização interna, na 

produção e prestação de serviços.  

Seguindo esta finalidade, as organizações começam a vislumbrar não só apenas a 

conformidade legal e ambiental com a prevenção dos potenciais problemas 

ambientais, junto ao órgão fiscalizador, mas também o progresso econômico com 

um melhor aproveitamento de matérias-primas e força de trabalho a partir de um 

SGA (Sistema de Gestão Ambiental) bem instituído através da proatividade da 

empresa, sem contar com maior capacidade competitiva com as demais empresas 

do ramo. 

 



1.1. Delimitação da Pesquisa 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência da aplicação do diagnóstico 

ambiental em uma empresa de médio porte no ramo da construção civil, localizada 

na cidade São Gonçalo, Rio de Janeiro. Possuindo um quadro de colaboradores 

composto por aproximadamente 50 funcionários divididos entre as áreas de  

recursos humanos, relacionamento corporativo, engenharia, financeiro, 

planejamento, suprimentos, tecnologia da informação, serviços gerias, sistema de 

gestão integrada e diretorias, onde a partir das reflexões propostas pelo estudo será 

feita a análise da importância da elaboração de um diagnóstico ambiental em que 

será estabelecida relação entre o resultado apontado pelo diagnóstico da empresa 

em dois momentos, um primeiro diagnóstico inicial e outro realizado após alguns 

meses de adaptação aos requisitos normativos. Assim, será possível avaliar a saúde 

ambiental, econômica e social da empresa.  

O diagnóstico tem como fundamento os seguintes itens: - Evidenciar e analisar o 

desempenho do gerenciamento da unidade em relação ao Modelo ISO 14001; - 

Introduzir as noções básicas de sistema de gestão ambiental; - Promover a 

percepção de valor e por consequência das necessidades de melhoria no 

gerenciamento ambiental; - Incentivar a conscientização dos diversos setores da 

empresa sobre o papel de melhoria contínua no desempenho ambiental; - 

Reconhecer as oportunidades e os recursos necessários para manter um 

relacionamento socioambiental com as partes interessadas determinadas pela 

organização. Como resultado, obteremos uma análise da maturidade ambiental da 

empresa para submissão a certificação à NBR ISO 14001:2015. 

 

1.2. Formulação da Situação Problema 

Os stakeholders ou partes interessadas, são componentes estratégicos no 

direcionamento de gestão para muitas empresas, pois as mesmas pressionam cada 

vez mais as organizações a adquirirem boas práticas voltadas a sustentabilidade e 

gestão com o meio ambiente em todas as áreas de influência direta e indiretamente. 

No caso da empresa apresentada nesse estudo, as partes interessadas foram 

determinadas através de meeting estratégico com a Alta Direção e foi definido que 



as partes interessadas da organização são os Clientes, Colaboradores, Acionistas e 

Sociedade. Figura 1. 

A NBR ISO 14001:2015 traz em novo item 4.2 – Entendendo as necessidades e 

expectativas das partes interessadas, a nova versão da norma determina que este 

item deve contemplar as informações pertinentes em relação as partes interessadas. 

A definição de “parte interessada” foi alterada, explicitando que é não apenas uma 

entidade afetada ou preocupada com o desempenho ambiental da organização, 

como também a que pode afetar ou considerar afetada por uma decisão ou 

atividade.  

De maneira a cumprir essas exigências e por consequência se resguardar de 

transtornos com os órgãos ambientais, algumas organizações adotam as 

certificações ambientais. A certificação ISO 14001 é a mais conhecida 

internacionalmente, sendo explicitado que tem de assegurar resultados válidos 

relacionado ao desempenho ambiental da organização. A situação problema que 

orientou este estudo baseou-se no interesse estratégico da certificação no Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) na organização. Com base em um estudo qualitativo de 

caráter exploratório em um setor do ramo da Construção Civil. 

 

Figura 1: Stakeholders envolvidos. Fonte: Autoria própria. 



A organização estudada na busca de alcançar melhorias no seu processo 

construtivo, iniciou o processo de implantação do PBQP-H (Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat), que proporcionou a certificação e a 

estruturação de uma Política da Qualidade aos seus processos internos de negócio 

no ano de 2016.  

A Certificação PBQP-H é um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos 

compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul 

(Conferência do Habitat II/1996). A sua meta é organizar o setor da construção civil 

em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e 

a modernização produtiva (Ministério das Cidades, 2018).  

A certificação de caráter Nacional PBQP-H já existente na organização, auxiliou na  

etapa de sistematização dos processos para atendimento na padronização das 

exigências da norma ambiental, como por exemplo a existência de uma Política de 

Qualidade e alguns controles operacionais já em vigor na organização, o que levou a 

alta administração a compreender o total comprometimento com a implantação dos 

sistemas abrange também as variáveis ambientais inseridas no seu processo, uma 

vez que se encontra inserida no ramo das “atividades poluidoras” estabelecidas pelo 

IBAMA pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 e listado na Resolução 

CONAMA 237 de 1997. Após a identificação deste cenário, iniciou o seu processo 

de implantação do Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a definição da Alta 

Direção através do planejamento estratégico desenvolvido pela empresa no ano de 

2018, que decorre ao diagnóstico ambiental, na qual todas as áreas, auditadas 

através do “Avaliamb” baseado na ISO 14001, da empresa serão analisadas quanto 

o seu nível de cumprimento aos aspectos ambientais,  e por conseguinte as 

possíveis maneiras de ações de melhorias. 

O fato de a empresa já possuir a certificação PBQP-H, favorece o processo de 

implantação do Sistema de Gestão Ambiental, pois o mesmo estabelece estratégias 

fundamentadas para o cumprimento das exigências da ISO 14001. Tendo em vista, 

como cenários empresariais: identificar e analisar os requisitos do SGA, em seguida, 

determinar os elementos já existentes no PBQP-H, depois, desenvolver e ampliar o 

escopo dos procedimentos e instruções de trabalhos para os elementos de caráter 

ambiental não abrangidos pelo PBQP-H e por último, implementar, monitorar, medir, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7735.htm


analisar e avaliar o desempenho do SGA para que alcance a melhoria contínua dos 

processos (Matos, 2016). 

 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

O engajamento e motivação pela pesquisa nesta área surgiram a partir do momento 

em que a empresa estudada observou a necessidade de uma padronização de 

ações de boas práticas sustentáveis em todos os setores da organização, que visem 

minimizar ou mitigar os impactos dos processos construtivos e a implantação de um 

SGA no que concernem os aspectos e impactos ao meio ambiente no setor de 

gerenciamento da construção civil. Em busca de um cumprimento ao objetivo 

principal, o referido diagnóstico ambiental viabiliza um mapeamento discriminado 

dos processos da organização e uma avaliação do desempenho da empresa a luz 

da norma, corroborando com uma visão geral do grau de cumprimento aos 

requisitos exigidos pelo norma para a certificação ISO 14001, visto que as áreas 

analisadas pelo diagnóstico são as mesmas auditadas pela certificação ISO. 

Em alcance a esta finalidade, o presente estudo, foi definido como objetivo geral: 

I. Realizar uma análise dos fatores críticos através do preenchimento de um 

modelo de avaliação ambiental, chamado “AVALIAMB”, que pretende 

estabelecer o grau de cumprimento aos requisitos da certificação na 

organização, com base na Norma NBR ISO 14001. 

E como maneira de contribuir na obtenção com êxito do objetivo geral foram 

estabelecidos alguns objetivos específicos, tais como: 

a) Caracterizar a empresa no estudo de caso quanto ao seu histórico, 

certificações já existentes, tipo de negócio e mercado de atuação; 

b)  Analisar o grau de atendimentos aos itens da norma ISO 14001 aplicado aos 

processos da organização para a certificação, utilizando o modelo de Diagnóstico 

Ambiental “Avaliamb” versão 2004; 

c)  Sugerir ações de melhorias a partir dos fatores críticos apontados no 

diagnóstico através da comparação das duas etapas da avaliação. 



1.4.  Etapas da Pesquisa 

 
Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi estruturada nas seguintes 

etapas (figura 2), contemplando os processos anteriores e posteriores a aplicação 

do diagnóstico “AVALIAMB”. 

I. Escolha do Tema: baseada na demanda de pesquisa existente e necessidade 

embasamento teórico para desenvolvimento do estudo em questão. 

II. Revisão Bibliográfica: fase dedicada à pesquisa de literaturas que tratem 

sobre o processo de implantação do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001 em 

diferentes organizações. 

III. Avaliação de desempenho ambiental “AVALIAMB”: etapa onde é realizado um 

diagnóstico de avaliação do desempenho ambiental da organização selecionado os 

principais pontos positivos e negativos a serem tratados para melhorar ao longo do 

trabalho. 

IV. Aplicação da Pesquisa: fase que contempla o desenvolvimento do diagnóstico 

ambiental na empresa, levando-se em consideração seus processos e gerando uma 

diretriz para a conclusão da pesquisa. 

V. Análise da Relevância: após a elaboração do diagnóstico torna-se factível a 

avaliação da relevância das informações para obtenção dos objetivos propostos no 

início do trabalho, apontamento dos itens de melhoria.   

 

Figura 2 - Etapas de trabalho esquematizada. Fonte: Autoria própria. 



1.5. Importância e Justificativa do Estudo 

 

De acordo com JABBOUR (2010), o meio ambiente é atualmente um dos “grandes 

temas” em debate na sociedade. No âmbito acadêmico, desde a década de 1990 os 

temas ambientais vêm se consolidando como área de pesquisa, ensino e extensão 

de diversos campos do conhecimento, como a Engenharia de Produção e a 

Administração. No âmbito empresarial, percebe-se um movimento, ainda que muitas 

vezes lento, de inclusão das questões e dos temas ambientais no processo 

administrativo (planejamento, organização, direção e controle). 

O propósito do presente estudo é avaliar o grau de atendimento aos requisitos da 

norma relacionado ao escopo proposto, ou seja, a aplicabilidade da certificação em 

uma empresa de Construção Civil, que demanda por determinados cuidados 

referentes à responsabilidade socioambiental, já que a organização deve conservar 

uma avaliação do atendimento aos requisitos legais, principalmente com o 

cumprimento das condicionantes ambientais referentes a cada empreendimento da 

construtora e seus processos.  

O processo de licenciamento ambiental é constituído de três etapas, cada uma é 

exigida o cumprimento de requisitos específicos. Assim, temos: Licença Prévia (LP); 

Licença de Instalação (LI); Licença de Operação (LO) (FIRJAN, 2004). Com isso, o 

que torna a questão ambiental uma constante preocupação para que a organização 

se mantenha saudável e dentro dos padrões exigidos pelos órgãos 

regulamentadores. Com isso, busca-se constantemente a melhoria contínua de sua 

organização interna e externa para melhor cumprimento às exigências legais, e por 

consequência evitados problemas futuros.  

 

 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico abordará de maneira clara e estruturada os principais conceitos 

abrangidos pela temática do trabalho e que servirão como base para o 

desenvolvimento do estudo em questão. O capítulo apresenta como subitens a Base 

Conceitual que explicita os conceitos fundamentais para o tema e o mapeamento 

bibliográfico que apresenta a revisão da fundamentação teórica utilizada no estudo. 

 

2.1. Base Conceitual 

  

Nesta próxima seção serão apresentados conceitos e fundamentos abrangidos pela 

pesquisa, facilitando a compreensão dos temas abordados e criando, desta forma, 

uma organização da estrutura conceitual para basear as discussões levantadas pelo 

estudo. Com isso, a seção foi organizada da seguinte maneira conforme apresenta a 

(figura 3): 

 

 Figura 3 - Estrutura da Base Conceitual. Fonte: Autoria própria. 



2.1.1 Diagnóstico Ambiental 

 

Para iniciar o processo de implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, é 

necessário que se entenda o contexto da organização conforme determina o item 

4.1 da versão da norma atualizada ISO 14001:2015, de forma que seja determinada 

as questões internas e externas que sejam pertinentes para o seu propósito e que 

afetem a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos através do seu 

sistema de gestão ambiental (Matos, 2016). Contudo, é possível a organização 

entender a sua inter-relação com o meio ambiente e tenha uma visão geral dos 

impactos ambientais da empresa, para que desta forma se promovam estratégias de 

ações para melhorias nos processos de negócio.  Essa visão geral, demonstrará o 

grau de aderência as práticas de gestão implantadas o direcionamento da 

organização para se adequem aos parâmetros ambientais propostos pelo SGA. 

Assim, o próprio diagnóstico ambiental possibilita uma análise com mais 

organização a percepção do grau de maturidade do SGA para otimização do tempo 

e capital. 

O diagnóstico ambiental inicial apresenta informações de forma sistematizada e 

proporciona ao administrador o controle sob os impactos gerados pela sua atividade 

e será avaliado o grau de atendimento dos procedimentos operacionais de acordo 

com os aspectos legais. O estudo para aplicação do diagnóstico é dividido 

geralmente por blocos de temas, e cada uma dessas grandes áreas subdivididas 

para avaliação mais aprofundada de cada uma delas. Esse modelo utilizado deve 

abranger alguns temas fundamentais relacionados aos fluxos de entrada e saída da 

organização, que atende aos requisitos da norma ISO 14001 e suas exigências para 

adequação, cobradas e avaliadas no processo de auditorias.  

Cada uma destas áreas deve ter seus fluxos analisados com o propósito de se 

diminuir as perdas, otimizar a produção e promover a melhoria contínua na 

prestação dos serviços. Esta melhoria contínua é definida pela ISO 14001 (2015) 

como “a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e 

eficácia do sistema de gestão”. Vale ressaltar que a ideia de gestão ambiental deve 

estar baseada em uma abordagem sistêmica, para que a variável ambiental seja 

incorporada em todos os níveis de trabalho de forma transversal (JABBOUR, 2010), 



ou seja, atingindo a todos os setores da organização incluindo os seus atores 

externos, de forma a se alcançar a tão propalada responsabilidade socioambiental 

organizacional. É essa abordagem proposta pela ISO, de forma que a 

responsabilidade ambiental seja percebida em todos os setores da organização. 

Como princípio do mesmo, o diagnóstico ambiental é importante para o 

monitoramento ambiental durante o processo de sua aplicação e após um excelente 

parâmetro de avaliação dos fatores críticos, de forma a avaliar seus processos ao 

longo de todo ciclo do serviço prestado e levantamento de possíveis melhorias para 

minimização ou mitigação de seus impactos socioambientais (Ribeiro, 2015). 

 

2.1.2 Sistema de Gestão Ambiental – NORMA NBR ISO 14001:2015 

 

No Brasil, o número de empresas que desenvolveram a gestão ambiental com base 

na norma NBR ISO 14001 vem aumentando a cada ano. A consciência ecológica 

está abrindo caminhos para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio 

e, com isso, facilitado a inclusão das empresas brasileiras no mercado internacional 

(SILVA; MEDEIROS, 2004). 

No entanto, muitas delas ainda não sabem o suficiente sobre os benefícios e as 

dificuldades do processo de implantação, certificação e gerenciamento de sistemas 

ISO 14001. É necessário, portanto, que estudos científicos sejam desenvolvidos 

para desvendar esta realidade e promover sua divulgação e uso. 

 

A norma NBR ISO 14001 estabelece um conjunto de requisitos necessários para 

que um SGA possibilite o desenvolvimento de políticas e objetivos de acordo com os 

aspectos legais e ambientais mais significativos, podendo ser aplicada a todos os 

tipos de empresas de todos os portes e de qualquer região. Os requisitos do SGA de 

acordo com a ISO 14001 podem ser utilizados para a certificação ambiental com o 

objetivo de transmitir confiabilidade às partes interessadas ou para autodeclaração 

(NBR ISO 14001, 2015). 

 

A NBR ISO 14001 apresenta, de forma genérica, instruções necessárias para o 

funcionamento de um SGA. Não existem orientações específicas para a forma como 



rotinas devem ser formuladas, implantadas ou gerenciadas e, portanto, é uma tarefa 

importante no processo de certificação a sua interpretação e adaptação à realidade 

da empresa (Oelreich, 2004). Poksinska et al. (2003) destacam a importância de se 

implantar a norma NBR ISO 14001 pelos motivos corretos. Eles dizem que a 

preservação da natureza e a melhoria ambiental de processos e produtos devem ser 

o mote da implantação, sob pena de faltar comprometimento dos colaboradores e o 

sistema cair em descrédito.  

 

A norma NBR ISO 14001 é baseada no ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act): 

planejar, executar, verificar e agir corretamente), um conceito criado por Shewhart 

na década de 30 e disseminado por Deming no Japão pós-guerra para restruturação 

do país. (Moreira, 2006) 

 

O ciclo PDCA, ilustrado na Figura 4, é composto por 4 etapas fundamentais, como 

descrito abaixo: 

1. Planejar (Plan): Estabelecer objetivos e processos necessários para atingir 

os resultados esperados em consenso com a Política Ambiental da 

organização; 

2. Execução (Do): Implantação dos processos anteriormente planejados; 

3. Verificar (Check): Monitorar e medir os processos em conformidade com a 

Política Ambiental, seus objetivos e metas, o desempenho ambiental e o 

cumprimento com a legislação. 

4. Agir (Act): A organização, deve agir continuamente em busca de melhoria do 

seu sistema de gestão ambiental, através de planos de ação monitorados.  

 

 



 
Figura 4 - Estrutura das normas de sistema ambiental do ciclo PDCA. Fonte: Autoria própria. 

Para muitas empresas, obter a certificação da ISO 14001 é uma demanda de 

mercado, pois demonstra seu comprometimento com práticas sustentáveis e 

padrões internacionais de gestão ambiental. Além disso, possibilita a integração com 

os demais sistemas de gestão já implementados pela empresa ou a serem 

implementados, como, por exemplo, o sistema de gestão da qualidade ISO 9001 

(FIESP, 2019). 

A estrutura da norma NBR ISO 14001 pode ser visualizada na Figura 4. 

De acordo com Gavronski et al. (2008), os benefícios percebidos com a 

normalização e certificação de um SGA, nos padrões sugeridos pela norma NBR 

ISO 14001:2015, podem ser divididos em dois grupos principais: internos e externos. 

O primeiro é relacionado aos benefícios do desempenho financeiro e melhoria na 

produtividade. Já o segundo é representado pela resposta dos stakeholders, da 

sociedade e dos caminhos definidos pelo ambiente competitivo do mercado. Vários 

são os benefícios de se implantar um SGA ISO 14001 encontrados na literatura 

científica. Os principais são: acesso a novos mercados, gestão obediente à 

legislação, incentivos reguladores, redução de riscos, melhor acesso a seguro, 

acesso a mais capital, melhoria do processo produtivo, melhoria do 

desempenho ambiental, melhoria na gestão geral da empresa, melhoria na relação 

com colaboradores, melhoria da imagem pública, vantagem competitiva dentro de 

segmentos específicos, atendimento das exigências de clientes, aumento da 



qualidade de vida, monitoramento do ciclo de vida, aumento da competitividade do 

produto ou serviço e conscientização da sociedade. 

Como podemos observar na figura 5, o sistema de gestão ambiental apresentado 

pela nova versão NBR ISO 14001:2015, está dividida em 10 grandes tópicos, por 

sua vez subdivididos em 21 itens, cada qual podendo ser considerado um dos elos 

que compõe o Sistema. Seu funcionamento proporciona a interrelação dinâmica 

entre as partes, indispensáveis ao alcance dos objetivos comuns.   

                                         

 

Figura 5 - Estrutura PDCA aplicado à norma NBR ISO 14001:2015. Fonte: Autoria própria. 

Adaptação da ISO 14001 (2015). 

 

De acordo com a norma atualizada ISO 14001, 2015 as seções de 0 a 2 trazem 

maiores alterações no que se refere aos resultados esperados do SGA, incluindo a 

melhoria do desempenho ambiental, o que não estava tão explicito na edição 

anterior. Também a visão de ciclo de vida está agora mais abrangente, pois na 

edição anterior era tratada apenas no Anexo A.3.1. Termos e definições seguem a 

estrutura definida no anexo SL adaptados a realidade do SGA.  

 

O processo de revisão da norma ISO 14001, iniciado em 2012, teve como base o 

documento elaborado pela ISO, chamado Anexo SL, que fornece uma estrutura 

única para todas as normas de Sistema de Gestão. Esta estrutura comum permite 



maior harmonização e simplifica a integração entre todas as normas de Sistema de 

Gestão (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 - Estrutura das normas SGA ISO 14001:2015. Fonte: Autoria própria. 

 

A revisão da norma ISO 14001,2015, por sua vez declara que as organizações 

devem propor ações para abordar os riscos e oportunidades, de acordo com o novo 

item 6.1, que também deixa explícito como a organização deve entender o 

planejamento do SGA e todas as suas interrelações. As organizações são 

responsáveis por definir os impactos de suas atividades e, então, propõem ações 

para reduzi-los. Um SGA tem, portanto, o objetivo de controlar e reduzir 

continuamente estes impactos (ROWLAND-JONES; CRESSER, 2005). 

A revisão da norma ISO 14001,2015, define que para alcançar os resultados 

pretendidos, incluindo o aumento de seu desempenho ambiental, a organização 

deve estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental, implementar, manter e melhorar 

continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários 

e suas interações, de acordo com os requisitos da norma.  A organização deve 

considerar os conhecimentos adquiridos nos itens 4.1 – Entendendo a organização e 



seu contexto e 4.2 – Entendendo as necessidades e expectativas de partes 

interessadas (Matos, 2016). 

Contudo, existe outra corrente de pensamento que afirma que a pressão das partes 

interessadas é o principal fator que leva as organizações a buscarem uma gestão 

ambiental mais avançada, o que pode melhorar o desempenho financeiro da 

empresa (GONZÁLEZ-BENITO e GONZÁLEZ-BENITO, 2006). Essa pressão 

exercida sob as organizações justifica os argumentos levantados por Bozeman 

(1987), quando o autor questiona sobre a mudança da racionalidade econômica 

empresarial estar vinculada à mudança da racionalidade de seus consumidores. 

Após a realização do diagnóstico tem-se em mãos uma gama de informações 

importantes e esquematizadas, o que auxilia com grande relevância o processo de 

implantação do Sistema de Gestão Ambiental. Apontando as diretrizes para a 

elaboração da Política Ambiental da empresa, que é o documento que direciona 

todas as ações do SGA que a Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter 

dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental (Matos, 2016). A 

partir do estabelecimento da Política pela alta administração, devem ser 

estabelecidos objetivos e metas para que os requisitos legais sejam cumpridos e 

que os aspectos ambientais e seus impactos relacionados à atividade sejam 

avaliados (FEMAR, 2009). 

Além disso, fatores sociais, como as exigências dos consumidores e ações de 

entidades não-governamentais, fatores econômicos e políticos, imposição de 

restrições e multas e novas legislações exercem pressões adicionais para a 

introdução do gerenciamento ambiental nas empresas. Um sistema de gestão 

ambiental pode ser descrito como uma metodologia pela qual as organizações 

atuam de maneira estruturada sobre suas operações para assegurar a proteção do 

meio ambiente.  

Passa-se então a ter como premissa o atendimento a todas as estratégias e 

diretrizes ambientais propostas pela Política e a partir dela, inicia-se o processo de 

adequação de todas as áreas da empresa a implantação das exigências do Sistema 

de Gestão Ambiental. 

 

 



 

 

2.1.3 Fatores Críticos de Sucesso - FCSs 

 

Nos processos administrativos e operacionais de uma determinada organização, 

existem áreas da empresa e características específicas do processo que auxiliam no 

progresso e expansão da produção e do mercado. Esses pontos podem ser 

avaliados de diversas formas distintas: entrevistas com trabalhadores, prestadores 

de serviço e clientes e/ou aplicação de diagnóstico ambiental, que a partir de seus 

resultados apontarão as fragilidades nos processos. Após a obtenção dos 

resultados, os processos devem sofrer mudanças de modo que se atinja as 

expectativas da organização e de seus clientes, identificando de forma correta os 

fatores críticos da organização. Os fatores críticos de sucesso são as suas 

respectivas justificativas e proposta de ações de melhorias para cada item que que 

apresente vulnerável ao sistema e seja reconhecida pelo diagnóstico como item 

crítico. Ao se identificar estes fatores, a organização deverá propor melhorias de 

modo que estas ações garantam um bom desempenho no mercado e ao 

atendimento às suas propostas de qualidade na prestação de serviços. 

Segundo Quintella 2009, os FCSs (Fatores Críticos de Sucesso) são essenciais para 

o atingimento dos objetivos que garantem o sucesso da organização e devem ser 

traduzidos em indicadores de desempenho crítico, para que os mesmos sejam 

rapidamente diagnosticados e tomadas suas respectivas ações preventivas ou 

corretivas. Quanto à importância da identificação dos FCSs, acredita-se que tão 

relevante quanto à definição de metas no SGA, seja a análise consciente das 

variáveis que podem influenciar no sucesso ou fracasso do cumprimento dos 

objetivos e metas definidas pela própria organização junto a sua Política Ambiental. 

Consequentemente, os fatores críticos de sucesso podem ser considerados como 

áreas de atuação que merecem uma atenção maior devido a alguma vulnerabilidade 

apresentada, com possível risco para a manutenção do sistema de gestão. Com 

isso, a instabilidade de sucesso do projeto (MORIOKA, 2010). Quando a 

organização não identifica e trata das suas fragilidades diagnosticadas na empresa, 

o desenvolvimento da organização como um todo poderá ficar prejudicado, por isso 



a importância de identificá-los continuamente para propor ações que minimizem 

essas fragilidades, em cumprimento do item 10.3 da norma sobre a melhoria 

contínua.   

 

2.1.4 Requisitos Legais que regem a atividade 

 

A atividade de Construção Civil é permeada por uma base sólida de requisitos legais 

que regem a atividade, a norma no item 6.1.3 deixa claro a necessidade da empresa 

em identificar a legislação aplicável com base nos aspectos ambientais, partes 

interessadas, contexto da organização e no que concerne todas as esferas legais 

(federal, estadual e municipal). É fundamental que a organização leve em 

consideração as diretrizes para diversas ações inseridas nos processos 

relacionados à prestação deste serviço no cumprimento das legislações pertinentes. 

Através do cumprimento destas diretrizes materializadas em leis, normas e 

instruções técnicas, a empresa se resguarda de provocar impactos na saúde 

humana e meio ambiente. De acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, 

está expressamente explicitada na Carta Magna a exigência do estudo prévio de 

impacto para atividades potencialmente poluidoras, assim como o cumprimento dos 

aspectos legais relacionados à proteção do meio ambiente. 

A importância do sistema de gestão ambiental no cumprimento das exigências legais 

está na sistematização e controle documental, garantindo desta forma o atendimento 

à legislação vigente em âmbitos municipal, estadual e da união, o que permitirá um 

controle maior de atualização e consequentemente um atendimento legal empresa 

mediante aos órgãos fiscalizadores, o que respaldará a empresa em danos 

ambientais, econômicos e sociais e éticos. 

 

 

 

 



2.1.5  Mapeamento Bibliográfico 

 

Para a realização do mapeamento bibliográfico neste presente estudo, foram 

realizadas pesquisas com o objetivo de buscar literaturas consolidadas para 

argumentar a temática proposta na fundamentação teórica do estudo. As fontes de 

pesquisa para o levantamento bibliográfico foram o portal SciELO, Google 

Acadêmico, periódicos Capes e acervo pessoal bibliográfico, onde foram 

encontrados trabalhos publicados em revistas e anais de congressos.  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

A metodologia utilizada no estudo em questão foi uma abordagem qualitativa, com 

pesquisa de caráter exploratório descritivo, sustentada em base de dados 

bibliográficos, visitas in loco e entrevistas com os funcionários da empresa estudada 

em questão. Para que houvesse assim, uma análise de aplicação do diagnóstico de 

avaliação ambiental, aplicado a empresas de construção civil através da respectiva 

identificação dos fatores críticos de sucesso para discussão e análise no capítulo 

posterior deste trabalho.  

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem por objetivo aproximar-se do tema, 

criando maior familiaridade em relação ao fato ou fenômeno. De acordo com Cervo 

et. Al (2007), a pesquisa descritiva, observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos variáveis, sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características. Por conseguinte, tenta conhecer as diversas 

situações e interrelações que ocorrem tanto do indivíduo isoladamente como de 

grupos e comunidades mais complexas. 

 

 

 



3.1.1 Metodologia de Pesquisa, Método de Coleta e Tratamento de 
Dados 

 

As metodologias de pesquisa, método de coleta e tratamentos de dados utilizados 

podem ser definidos, de modo que demonstre seu critério como descritivo e 

explicativo, dado que o estudo demanda de uma aprofundada pesquisa de diversas 

áreas relacionadas com o tema e a apresentação de resultados do modelo aplicado 

para alcance do diagnóstico ambiental do objeto de estudo, com intermédio da 

interpretação entre os dados obtidos e as ponderações da própria autora. Em 

relação aos meios, essa etapa pode ser apontada como bibliográfica e instrumental, 

em que houve uma notável necessidade de pesquisa de campo, devido a se tratar 

de um estudo para obtenção de diagnóstico baseado na implantação de um Sistema 

de Gestão Ambiental da empresa estruturado na norma ISO 14001, para isso foi 

utilizado fundamentos apresentados no referencial teórico através de conceitos 

relevantes para o entendimento do método da  pesquisa, isto é, a avaliação do 

diagnóstico ambiental aplicado.  

O fundamento de avaliação utilizado foi por meio do Modelo AVALIAMB, uma matriz 

de multicritérios em que baseia-se em um Diagnóstico de Avaliação do Sistema de 

Gestão Ambiental por um questionário que abrange todas as áreas e processos 

analisados em uma auditoria para adequação a ISO 14001 (quadro 1). Vale ressaltar 

que a avaliação do diagnóstico utilizada na metodologia “Avaliamb” deste presente 

estudo, baseou-se no parâmetro da ISO 14001 na versão 2004, porém, o presente 

estudo tem seu embasamento pra implantação das exigências da   norma 

fundamentada na ISO 14001 versão atualizada de 2015. 

O referido método de pesquisa citado acima foi elaborado por Barros e Wasserman 

(2009), adaptado de La Rovere (2001) e Freitas (2001).  Seus resultados presumem 

o grau de conformidade da organização em consonância com os parâmetros 

propostos pela norma. Cada um dos itens avaliados pelo diagnóstico (quadro 1) é 

discriminado em suas conformidades através do formulário apresentado pelo 

diagnóstico como forma de avaliação fundamentada de cada um dos tópicos, e deve 

ser aplicado principalmente aos colaboradores do setor de SGI (Sistema de Gestão 

Integrado) da empresa. Segundo Gomes 2002, o modelo é respondido através de 

uma matriz multicritérios, que compreende uma técnica de suporte a liderança das 



organizações na tomada de decisões, sob a influência de uma multiplicidade de 

respostas. As perspectivas apresentadas para as respostas dos questionários 

devem ser consideradas de forma adequada com o objetivo, para que haja uma 

avaliação conjunta de todas as considerações descritas pelo modelo.  

Por se tratar de uma matriz elaborada para abranger as áreas e processos mais 

relevantes de uma organização, os itens avaliados devem ser considerados em uma 

auditoria para adequação a ISO 14001. Em relação a pontuação obtida através do 

diagnóstico e relação das notas com o nível de maturidade ambiental da empresa 

(quadro 4), a matriz utilizada abrange o controle documental, registro de atividades, 

controle operacional e minimização de custos para maximização de lucros, áreas 

avaliadas em auditorias para certificação.  

Quadro 1 - Estruturação dos requisitos da norma avaliados pela auditoria de gestão 
ambiental. 

 

Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

ITENS DO SISTEMA DE GESTÃO

POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
REQUISITOS LEGAIS E CORPORATIVOS

ASPECTOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS E METAS

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADE

CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

COMUNICAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO

CONTROLE OPERACIONAL

Consumo de energia

Transporte e Distribuição

Consumo de água

Esgoto sanitário e águas pluviais

Efluentes industriais

Gestão de resíduos

Transportadores e Receptores de resíduos

Gestão das Emissões Atmosféricas

Ruídos

Gestão de Materiais

Processos de Produção e Operação

Higiene e saúde

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

AUDITORIA INTERNA

REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL



O questionário foi respondido pelos colaboradores envolvidos diretamente com o 

Sistema de Gestão Integrado da organização, selecionados para participarem do 

estudo através das respostas que atribuíram uma pontuação de 0 (zero) a 4 (quatro) 

para avaliar o grau de adequação da empresa ao tema ambiental proposto. Na qual, 

0 (zero) significa que o empreendimento ainda não realizou nenhuma ação no 

sentido do que foi perguntado, 1 (um) significa que a organização não implementou, 

mas pretende implementar ou verificar, 2 (dois) significa que a organização 

implementou a ação, mas está em fase de formalização, 3 (três) significa que a 

organização realiza a ação e está em fase de implementação formal e 4 (quatro) 

quer dizer que o item avaliado já se encontra implementado e conforme as 

exigências da norma NBR ISO 14001 (quadro 2).  

Quadro 2 - Parâmetros determinados pelo AVALIAMB para avaliação do 
cumprimento dos itens da norma nos processos da gestão ambiental. 

 

Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

 

Após a avaliação de cada tópico abordado individualmente (quadro 1), os subitens 

apresentam uma porcentagem de adequação entre  0% a 100% (quadro 3), em que 

quanto mais a pontuação de aproximar de 100%, maior o seu grau de conformidade 

com a norma no tema proposto, enquanto mais a pontuação estiver perto de 0% 

menor será o seu grau de atendimento aos requisitos da norma, ou seja, o grau de 

maturidade do sistema se apresenta baixo. Essas porcentagens oriundas do 



diagnóstico retratam o quanto a empresa precisa se empenhar para as adequações 

das exigências da NBR ISO 14001. 

Quadro 3 – Modelo do percentual de adequação da organização a alguns itens 
propostos pelo diagnóstico AVALIAMB. 

 

Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

 

Os resultados do diagnóstico ambiental serão apresentados por porcentuais de 

acordo com o grau de atendimento de cada item, conforme os parâmetros de 

pontuação apresentados no Quadro 2. Todos os itens avaliados quando somados, 

geram uma avaliação de pontos entre 0 (zero) e 5 pontos, como demostrado no 

quadro 4, dividida por três níveis de acordo com a pontuação apresentada: de 0 

(zero) a 1,9 na qual caracteriza que a gestão ambiental da organização ainda não 

possui o grau de maturidade necessário para ser submetida a uma auditoria de 

certificação, de 2 a 3,9 caracteriza que a gestão ambiental está em processo de 

adequação do cumprimentos das exigências da norma, porém ainda apresenta 

muitas vulnerabilidades, e entre 4 a 5 que caracteriza que a organização com o nível 

de atendimento das exigências da norma ISO 14001 bem estruturadas e passíveis 

de uma auditoria de certificação. Essa avaliação é o principal parâmetro para 

identificação do grau de maturidade ambiental da organização em relação a 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental e precursora a certificação ISO 

14001 (Quadro 4). 

 

 

 



 

Quadro 4 - Avaliação da pontuação do diagnóstico e associação das notas com o 
grau de maturidade ambiental da organização. 

 
Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

De maneira a coletar e tratar os dados obtidos, a utilização da avaliação através do 

diagnóstico ambiental é de extrema importância que haja sugestões para ações de 

melhorias às vulnerabilidades do SGA identificadas pela matriz utilizada como 

método. Com base nos resultados do diagnóstico é esperado a realização de um 

planejamento de ações para a preparação da organização na implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental, com base na melhoria contínua do ciclo PDCA. 

Por meio do método escolhido para utilização e análise do modelo, o formulário de 

diagnóstico ambiental foi aplicado conjuntamente com a liderança de colaboradores 

da área do Sistema de Gestão Integrado, que participa inteiramente da gestão 

empresarial e conhece todas as atividades desenvolvidas pela empresa. O 

diagnóstico deverá sempre ser aplicado ao longo da implantação do SGA como 

forma de avaliação do nível de cumprimento dos requisitos da norma ambiental 

referente a organização, visando a evolução do andamento para a certificação.  

Entre 0 e 1,9 pontos: a gestão ambiental

do empreendimento não tem

equilíbrio adequado (é vulnerável); alguns

requisitos podem ser desenvolvidos enquanto
outros são frágeis.

b) Entre 2 e 3,9 pontos: o empreendimento

está no caminho certo para a

certificação do SGA, mas ainda tem um

longo percurso a percorrer.

c) Entre 4 e 5 pontos: o empreendimento

 tem um Sistema de Gestão

Ambiental que pode estar próximo da conformidade

em relação aos requisitos da

NBR ISO 14001 e, conseqüentemente, da

certificação ambiental do sistema.

ANALISE POR ITENS DA NORMA

Quanto mais proximo de 100% --> maior o grau de conformidade

Quanto mais proximo de 0% --> maior o grau de não-conformidades



O modelo em questão utiliza como parâmetro para estabelecer os Planos de Ações 

aos tópicos inicialmente avaliados de acordo com o grau de percentual atingido pela 

organização. O método determina alguns critérios, como o grau de conformidade 

com o sistema que apresentar pontuação menor do que 70% deverão ser 

apresentadas ações para que haja tratativas imediatas às não-conformidades 

identificadas. Desta forma, necessitam de um trabalho focado às ações para 

adequação e correção às exigências da norma. Já para os tópicos que 

apresentarem um grau de conformidade com o sistema igual ou maior a 70%, pode-

se considerar que a organização possui uma pontuação elevada em concordância 

ao cumprimento das exigências da norma ISO 14001, ou pode apresentar que a 

organização está em processo de adequação e demandarão pouco esforço para sua 

adaptação as necessidades da norma. Conforme explicitado acima, a partir dos 

resultados desta avaliação, deverá gerar planos de ações que visem a melhorias 

dos Fatores Críticos de Sucesso (FCSs). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados e discussões desse estudo refere e analisa as informações obtidas a 

partir da aplicação da metodologia e métodos acima descritos. Neste capítulo os 

resultados do diagnóstico ambiental estarão representados e abordados conforme 

os objetivos gerais e específicos sugeridos no capítulo 1. 

Como etapa do resultado do presente estudo, foi necessário a obtenção dos 

parâmetros avaliados em dois momentos distintos durante a implantação do Sistema 

de Gestão Ambiental em uma empresa de médio porte no ramo da Construção Civil. 

O primeiro momento de aplicação do diagnóstico ambiental na organização ocorreu 

no início da implantação do Sistema de Gestão Ambiental no ano de 2018 

fundamentado nos critérios e exigências da NBR ISO 14001 2015. O Segundo 

momento do diagnóstico ocorreu no ano de 2019, após um período de 12 meses de 

uma avaliação para outra, para que assim pudesse ser obtido uma comparação 

entre os diferentes níveis de aplicação dos itens da norma. Logo, obteve-se a 

compreensão sobre a implantação do sistema e respectivo grau de maturidade do 

mesmo. Nesses dois momentos foram aplicados o mesmo método apresentado 



anteriormente “Avaliamb”, na qual a avaliação apresentou resultados demonstrados 

pela matriz do diagnóstico, como mostra abaixo no quadro 5.  

Quadro 5 - Resultado do diagnóstico ambiental para avaliação do desempenho da 
organização aplicado em duas etapas do estudo entre os anos de 2018 e 2019. 

Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

 

MATRIZ DE COMPARAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES FASES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
GESTÃO AMBIENTAL 

ITENS DO SISTEMA DE GESTÃO 
  

% DE ATENDIMENTO 
EM 2018 

% DE ATENDIMENTO 
EM 2019  

POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 34% 100% 

REQUISITOS LEGAIS E CORPORATIVOS 66% 94% 

ASPECTOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS 38% 62% 

OBJETIVOS E METAS 25% 75% 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 0% 71% 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 
RESPONSABILIDADE 

58% 92% 

CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 71% 100% 

COMUNICAÇÃO 45% 83% 

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

41% 95% 

CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO 75% 90% 

CONTROLE OPERACIONAL 51% 86% 

Consumo de energia 86% 93% 

Consumo de energia 63% 88% 

Consumo de água 50% 90% 

Esgoto sanitário e águas pluviais 16% 91% 

Efluentes industriais 3% 72% 

Gestão de resíduos 84% 93% 

Transportadores e Receptores de resíduos 50% 81% 

Gestão das Emissões Atmosféricas 33% 60% 

Ruídos 35% 85% 

Gestão de Materiais 44% 79% 

Processos de Produção e Operação 54% 100% 

Higiene e saúde 100% 100% 

EMERGÊNCIAS 65% 94% 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 25% 79% 

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 46% 82% 

AUDITORIA INTERNA 25% 75% 

REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 25% 75% 

    
Adaptado Copyright Sergio Barros 



De acordo com os resultados da matriz realizada na primeira etapa da avaliação no 

ano de 2018, verificamos que apenas 5 (cinco) de 28 itens apontaram resultados 

acima do corte de 70% considerado “conforme” aos critérios de aderência a norma 

ambiental (Quadro 6), os itens em atendimento acima de 70% se deu devido a 

organização possuir a certificação do PBQP-H na versão 2015 e está em processo 

de adaptação das normas ISOs de Gestão. Cabe esclarecer que os itens acima de 

70% demonstram que a organização possui procedimentos implantados, contudo no 

caso da organização em estudo, a mesma apresentou a necessidade de grandes 

esforços para adequações do SGA.  

Após a avaliação dos resultados alcançados pode-se verificar na avaliação das duas 

fases do diagnóstico ambiental da empresa em questão apresentou-se uma situação 

de grande evolução na aderência as conformidade da norma, demonstrando que os 

resultados que inicialmente no ano de 2018 apresentou o resultado de 2,16, após 12 

meses de implantação da norma a mesma avaliação, apresentou a pontuação no 

valor de 4,23 conforme demonstra o quadro 8.  

Quadro 6 – Resultado comparativos entre as pontuações da primeira e segunda 
etapas da avaliação do desempenho da organização entre os anos de 2018 e 2019. 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2018 

RESULTADOS DA PONTUAÇÃO GERAL       2,16  
    
b) Entre 2 e 3,9 pontos: o empreendimento   

está no caminho certo para a   
certificação do SGA, mas ainda tem um   

longo percurso a percorrer.   
 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

RESULTADOS DA PONTUAÇÃO GERAL 

      
4,23  

    
Entre 0 e 1,9 pontos: a gestão ambiental   
do empreendimento não tem   
equilíbrio adequado (é vulnerável); alguns   
requisitos podem ser desenvolvidos enquanto   
outros são frágeis.   
  



b) Entre 2 e 3,9 pontos: o empreendimento   

está no caminho certo para a   

certificação do SGA, mas ainda tem um   

longo percurso a percorrer.   

  

c) Entre 4 e 5 pontos: o empreendimento   

 tem um Sistema de Gestão   

Ambiental que pode estar próximo da conformidade   

em relação aos requisitos da   

NBR ISO 14001 e, conseqüentemente, da   

certificação ambiental do sistema.   
 Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

 

Os resultados demonstrados pela matriz do diagnóstico avaliado nessa segunda 

etapa da avaliação apontaram que 15 (quinze) diretrizes estavam acima do corte de 

70% considerado “conforme” aos critérios de aderência a norma (Quadro 7). 

Importante enfatizar que os itens acima de 70% demonstram que a organização 

possui procedimentos implementados de maneira que possuem um grau de 

aderência da empresa, contudo necessitam de algumas ações de melhoria para 

alcance das especificidades do Sistema de Gestão Ambiental para a certificação da 

NBR ISO 14001:2015, o que demonstra a atuação positiva do Sistema de Gestão 

Integrado em fase de implantação na organização. 

As vulnerabilidades identificadas por meio dos Fatores Críticos de Sucesso através 

dos itens evidenciados abaixo da pontuação de 70% como “não conformes”, serão 

discutidos para compreensão da evolução da maturidade ambiental da organização. 

As duas fases da avaliação do diagnóstico ambiental possuem diferentes resultados 

apresentados em 2018 e 2019. Os itens de melhoria estão associados a 

justificativas e sugestões as ações tomadas para que houvesse uma mudança no 

grau de conformidade e comprometimento com as exigências da norma (quadro 9). 

Desta forma, representa que o Sistema de Gestão Ambiental da organização 

apresentou que a maioria dos seus processos precisava de uma atenção ao 

atingimento as demandas de conformidade da norma, mostrando, contudo, um 

número elevado de Fatores Críticos a serem tratados. 

 



Quadro 7 – Análise dos fatores críticos de sucesso e suas correspondentes 
justificativas sugeridas para as ações de melhorias. 

Fatores Críticos 
de Sucesso 

Análise das Principais 
Causas identificadas em 

2018 

Ações de Melhorias implantadas 
em 2019 

Política de 
Meio Ambiente 

A baixa pontuação neste 
item foi justificada pela 
organização ainda se 
apresentar em fase inicial de 
implantação do SGA. 

A organização atualizou a Política 
que antes era apenas da 
Qualidade e se tornou integrada 
com os requisitos do Meio 
Ambiente. Atendendo as 
definições da norma, contendo um 
comprometimento com a proteção 
do meio ambiente, pertinentes 
para o contexto da organização. 

 

Aspectos e 
Impactos 
ambientais 
Específicos 

A baixa pontuação neste 
item foi justificada pela 
organização ainda se 
apresentar em fase inicial de 
implantação do SGA e ainda 
não ter realizado todas o 
levantamento de todos os 
aspectos e impactos 
relacionados as atividades 
da organização 
(operacionais e 
administrativas). 

Foi realizado o levantamento dos 
aspectos e impactos ambientais 
das atividades da organização 
(operacionais e administrativas), 
considerando a perspectiva do 
ciclo de vida, situações 
emergenciais e os impactos 
significativos da organização. 

Requisitos 
legais e outros  

A organização não possuía 
metodologia do 
gerenciamento dos 
requisitos legais. 

Foi realizada a contratação de 
uma empresa especializada para 
realizar o levantamento dos 
requisitos legais e ainda verificar o 
grau de cumprimento de 
atendimento as legislações 
municipais, estaduais e da União, 
através de um software de 
acessos as pessoas envolvidas no 
SGI. Também foi criado um 
método de avaliação da 
conformidade das legislações da 
área operacional de acordo com 
os itens condicionais da Licença 
Ambiental de cada 
empreendimento. 

Objetivos e A organização apresentou 
ausência da definição dos 

A alta administração em conjunto 
com a equipe de gestão ambiental 



Metas Objetivos e Metas e 
planejamento para alcançá-
los. 

elaborou um Indicador de 
Desempenho ambiental que 
aborda todos os objetivos e metas 
relacionados aos itens abordados 
na política ambiental e aos 
aspectos significativos, mediante 
monitoramento e atualização 
mensal. 

Programa de 
Gestão 
Ambiental 

A baixa pontuação neste 
item foi justificada pela 
organização ainda se 
apresentar em fase inicial e 
devido a não possuir a 
Política Ambiental, nem 
objetivos e metas 
estabelecidos. 

O Programa de Gestão Ambiental 
foi incorporado no indicador de 
desempenho ambiental 
(operacional e administrativo) 
representado em forma de planos 
de ação com os itens a serem 
alcançados, seus respectivos 
responsáveis e seus recursos 
necessários. 

Comunicação A organização apresentou 
uma deficiência nas 
relações internas e externas 
de comunicação.  

A organização elaborou um plano 
de comunicação que incluem 
todas as comunicações internas e 
externas com os critérios de:  

- o que; - quando; - com quem; - 
como se comunicar.  

Também criado um setor de 
relacionamento com clientes e 
sociedade nas relações 
socioambientais da empresa. 

Documentação 
do Sistema de 
Gestão 
Ambiental 

A pontuação baixa nesse 
item se deu por falta da 
apresentação da 
documentação ambiental 
relacionada aos 
fornecedores críticos. 
Contudo, a empresa possui 
as suas licenças ambientais 
atualizadas, documentadas 
e totalmente conforme com 
a norma. 

Foi realizado um levantamento de 
todos os fornecedores críticos ao 
SGA, e solicitado uma reunião 
com o setor de Suprimentos para 
que fosse regularizado todas as 
documentações inerentes às 
necessidades e obrigatoriedades 
do Meio Ambiente. Também, 
adquiriu-se um software de 
gerenciamento da documentação 
dos fornecedores. 



Controle 
Operacional 

A baixa pontuação neste 
item foi justificada pela 
organização ainda se 
apresentar em fase inicial e 
ainda não possui todos os 
seus processos 
devidamente mapeados 
quanto aos aspectos 
ambientais. 

O aspecto mais crítico 
observado → Efluentes 
industriais, que no caso da 
construção civil é a água de 
processo de lavagem de 
caminhões betoneiras 

 

A organização adequou e criou 
procedimentos ambientais 
pautados nos aspectos 
operacionais levantados no 
diagnóstico.  

Todas as instruções de trabalho e 
procedimentos relacionados ao 
sistema de gestão foram 
integrados e abordados as 
relações e especificações do SGA. 

 

Emergências A pontuação insatisfatória 
neste item se justifica 
principalmente pela 
organização não possuir as 
instalações de emergências 
de acordo com as 
especificações da norma.  
Contudo, a empresa cumpre 
com os aspectos legais para 
prevenção de acidentes e 
em seus treinamentos 
internos. Podendo ampliar a 
atuação dentro da 
organização. 

Foi realizado a elaboração de 
procedimento para o mapeamento 
de emergências inerentes a 
atividade e elaboração de plano de 
resposta a emergência que 
abordou o cenário de incêndio com 
a execução de treinamento e 
simulado de evacuação com todos 
os colaboradores da organização. 
De acordo com o aspecto de 
significância que são exigências 
na norma ISO 14001.  

Monitoramento 
e Avaliação 

A falta de evolução no 
controle operacional é 
devido a necessidade de 
melhor planejamento 
ambiental no setor 
operacional da organização. 

A organização elaborou 
indicadores bem estruturado de 
acordo com a necessidade e 
escopo da organização para o 
monitoramento e avaliação do 
desempenho ambiental da 
empresa.  

Ações 
Preventivas e 
Corretivas 

Essa fragilidade está 
relacionada pela gestão 
ambiental que ainda se 
encontra pouco 
desenvolvida, com grande 
parte de suas evidências 
para gestão da qualidade. 

Foi determinado um comitê de 
auditoria da organização para 
abordar todos as não 
conformidades apresentadas para 
serem discutidas e tratadas em 
conjunto com todas as partes 
envolvidas. 

Auditoria A pontuação baixa deste Foi realizada uma auditoria interna 



Interna item se justifica pelo caráter 
informal das auditorias 
ocorrida na empresa até a 
presente data, não tendo 
legitimidade para o 
cumprimento dos requisitos 
da norma ISO 14001. 

na área operacional e 
administrativa para abordar todas 
ações de melhorias propostas pelo 
SGA para avaliação da maturidade 
ambiental da empresa em seus 
processos avaliados pela 
certificação ISO 14001. 

O procedimento de auditoria foi 
atualizado com as necessidades 
apontadas pelo SGA. 

Revisão do 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 

A baixa pontuação neste 
item se justifica pela 
imaturidade do SGI, que 
ainda não possui 
instrumentos para auto 
avaliação de seu sistema de 
gestão baseado na melhoria 
contínua do ciclo PDCA. 

O Sistema de Gestão Integrado 
realizou uma análise crítica com a  
alta administração para avaliação 
da funcionalidade do SGI e 
respectivamente as necessidades 
de melhoria do sistema. 

 

Logo, conforme observado no quadro 9, na segunda etapa do diagnóstico ambiental 

após um ano do início da implantação das exigências da norma ISO 14001:2015, os 

fatores críticos de sucesso apresentados anteriormente foram tratados e corrigidos 

pela equipe do Sistema de Gestão Integrado. Assim, após a realização de uma nova 

avaliação verificou-se uma evolução no atendimento aos requisitos da norma e 

consequentemente na pontuação do grau de conformidade da empresa aos critérios 

estabelecidos no diagnóstico ambiental “Avaliamb”, demonstrado no quadro 10.  

 

 

 

 

 

 



Quadro 8 - Análise dos fatores críticos de sucesso da segunda fase do diagnóstico 
ambiental e suas correspondentes justificativas sugeridas para as ações de 
melhorias. 

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Análise das Principais 
Causas identificadas em 

2019 

Ações de Melhorias 

Aspectos e Impactos 
ambientais Específicos 

Neste requisito a 
pontuação média se 
justifica por se tratar de 
itens que não se aplicam a 
atividade específica, ou 
seja, itens de aspectos 
operacionais não previstas 
como potenciais aspectos 
e impactos ambientais em 
âmbito corporativo. 

Como proposta de ação de 
melhoria para este item, 
recomenda-se a criação de um 
plano de ação para avaliar a 
aplicabilidade dos itens de 
conformidade como requisitos 
potenciais, ou seja, pode ser 
aplicável em algum momento para 
a empresa. 

Controle Operacional Apenas uma área avaliada 
neste tópico do formulário 
obteve a sua pontuação 
baixa, justificadas pela não 
aplicabilidade do item às 
atividades exercidas pela 
empresa. 

 

Como proposta de ação de 
melhoria para este item, 
recomenda-se a criação de um 
plano de ação para avaliar a 
aplicabilidade dos itens de 
conformidade como requisitos 
potenciais, ou seja, pode ser 
aplicável em algum momento para 
a empresa. 

 

Conforme abordado anteriormente, o questionário do diagnóstico ambiental 

“Avaliamb” foi aplicado em dois períodos diferentes com uma intercalação de 12 

meses para que pudéssemos observar a evolução da implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental e o formulário foi preenchido por colaboradores do setor de 

Sistema de Gestão Integrado, pois os mesmos estão envolvidos diretamente ao 

processo da implantação da organização objeto do estudo.  

A partir dos resultados demonstrados nesses dois períodos através da matriz dos 

diagnósticos (quadros 9 e 10), foi determinado critérios pré-estabelecidos, 

apontados como fatores críticos de sucesso nas áreas que obtiveram porcentagem 

de adequação menor que 70%. A coloração da matriz indica o grau de maturidade 

do item avaliado no SGA da empresa. Onde na variação entre “vermelho” e “verde”, 



o primeiro significa maior grau de não conformidade e o segundo significa maior 

grau de conformidade com a ISO 14001. 

  

5. CONCLUSÃO  

 

Fundamentado nos objetivos propostos no capítulo 1, o estudo foi capaz de 

contemplar e alcançar as suas respectivas respostas permitindo identificar as 

vulnerabilidade presentes no Sistema de Gestão Ambiental da organização, 

facilitando desta forma o estabelecimento de ações de melhorias que visem o 

cumprimento dos requisitos da norma para a obtenção da certificação ISO 

14001:2015.  

No referencial teórico da pesquisa foram definidos os principais conceitos 

relacionados ao objeto do trabalho, a relação entre o Sistema de Gestão Ambiental, 

a importância da implantação dos Sistemas de Gestão Integrado em empresas de 

construção civil por autores e obras já consolidadas. 

Para a realização da certificação na organização aplica-se a metodologia PDCA 

(Plan – Do – Check – Act), na qual a empresa estrutura o escopo do seu Sistema de 

Gestão Ambiental voltado para o gerenciamento e gestão de atividades da 

construção civil e incorporação.  

Após a aplicabilidade das conformidades apontadas na primeira fase do diagnóstico 

ambiental em 2018, a melhoria contínua da organização demonstra que o sistema 

de gestão está na fase do “Check”, ou seja, de verificação, o que justifica o nível de 

atendimento aos requisitos da norma e seu respectivo grau de conformidades em 

cumprimento com os valores estabelecidos pela metodologia utilizada. A 

organização demonstrou que após a segunda etapa da aplicação do diagnóstico em 

2019, a sua pontuação foi mais elevada, o que comprova que atualmente a 

organização possui poucos itens de Fatores Críticos de Sucesso através do 

diagnóstico aplicado ao Sistema de Gestão Ambiental da organização.  



Por meio da análise crítica elaborada com a Alta Direção, deixa claro a abordagem 

de melhoria contínua permitindo a organização utilizar-se das autoridades e 

responsabilidades propostas para a manutenção do sistema, evidenciando que o 

objetivo maior da melhoria contínua é a melhoria do desempenho ambiental, bem 

como de todos os processos da organização.  

A aderência pela alta Direção da organização foi o fator primordial para a eficiência 

do Sistema de Gestão Ambiental. A liderança demonstrou de maneira positiva a 

responsabilidade socioambiental da organização e seu comprometimento com as 

partes interessadas “Clientes, Colaboradores, Acionistas e Sociedade”. O que gera 

uma imagem ambiental favorável de mercado e uma integração das questões 

ambientais à estratégia do negócio, podendo ser um diferencial competitivo e um 

fator de melhoria organizacional, bem como a redução de perdas nos processos, 

redução do consumo de recursos naturais, reutilização, reciclagem, logísticas 

reversas dos seus produtos e insumos, e melhorias tecnológicas. 

Entretanto, um dos maiores focos na visão sistêmica das questões ambientais da 

organização, é o atendimento aos aspectos dos requisitos legais, prontidão a ações 

de emergências, objetivos e metas para a melhoria contínua e a atuação 

responsável da empresa no mercado e mediante as partes interessadas. 

Entre as limitações do método aplicado pelo estudo pôde-se identificar que devido a 

norma NBR ISO 14001 ser adaptável a qualquer tipo de escopo de atividades, pode-

se observar algumas discordâncias, na adaptação do contexto da organização do 

referido estudo que é voltada para o ramo da construção civil com o seu escopo em 

gerenciamento e gestão de atividades da construção civil e incorporação. Devido ao 

modelo “Avaliamb” contemplar seus multicritérios para diversas especialidades 

distintas, obteve-se em algumas situações em que os itens propostos não se 

aplicaram à realidade da organização em questão.  

Outra objeção observada pelo estudo diz respeito ao método de aplicação utilizado 

para as entrevistas. O diagnóstico foi realizado com membros envolvidos 

diretamente com o Sistema de Gestão Integrado, o que facilita o preenchimento do 

formulário. Contudo, condicionou-se a aplicação a equipes restritas e não a toda a 



força de trabalho em entrevistas individuais, o que limita o estímulo à discussão e 

troca de ideias entre todos os colaboradores envolvidos na organização.  

Sendo assim, sugere-se estudos posteriores para que o diagnóstico ambiental 

“Avaliamb” seja mais abrangente e realista a diferentes organizações e a outras 

áreas aplicadas, é preciso que haja uma atualização e adaptação do método 

proposto. Recomenda-se também uma revisão do método de pesquisa “Avaliamb” 

para uma atualização ao atendimento da versão 2004 para 2015, considerando que 

itens com poucas alterações são já conhecidos pelos profissionais que atuam na 

área e, portanto, não necessitam uma abordagem mais aprofundada. Para maior 

compreensão e melhor aplicação dos requisitos recomendamos pode ser consultado 

o estudo do Anexo A, da NBR ISO 14001:2015. 
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