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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa realizar a avaliação através da identificação dos fatores 

críticos de sucesso na implementação da norma internacional ISO 14001 em concessionárias, 

tendo como base o caso da SGA Toyota Oceânica, concessionária de veículos localizada no 

estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói. O uso da abordagem de Fatores Críticos de 

Sucesso - FCS ajuda a identificar os fatores que merecem receber maiores cuidados. Com 

isso, foi possível constatar se o sistema vigente tem sido eficaz na obtenção dos resultados 

esperados e se há de fato uma gestão ambiental eficiente acontecendo garantindo a 

perpetuação desse sistema de gestão. O método utilizado foi de revisão bibliográfica 

juntamente com estudo de caso através da aplicação de ferramentas de diagnóstico como o 

formulário AVALIAMB e a matriz SWOT resultando numa análise crítica do sistema de 

gestão. A partir dos resultados obtidos, foi possível gerar uma consideração final mais crítica 

e pessoal do que pode ser inferido diante do cenário observado.   
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ABSTRACT 

 

The present work aims to perform the evaluation by identifying the critical success factors in 

the implementation of the international standard ISO 14001 in dealerships based on the case 

of SGA Toyota Oceânica, a car dealership located in the state of Rio de Janeiro, in the city of 

Niterói. Using the Critical Success Factors (FCS) approach helps identify the factors that 

deserve greater care. With this, it will be possible to verify if the current system has been 

effective in obtaining the expected results and if there is in fact an efficient environmental 

management going on ensuring the perpetuation of this management system. The method 

used was literature review along with case study through the application of diagnostic tools 

such as the form AVALIAMB and the SWOT matrix resulting in a critical analysis of the 

management system. From the results obtained, it was possible to generate a more critical and 

personal final consideration than can be inferred from the observed scenario. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Nos últimos anos o debate ambiental ganhou força e passou a ser discutido por várias 

esferas da sociedade. Cientistas, pensadores, empresários, pessoas comuns e governantes 

passaram a pesquisar e a externar suas preocupações com relação ao o uso e à preservação do 

meio ambiente, e também no que diz respeito às condições de vida e bem-estar daqueles que 

habitarão o planeta no futuro.  O que antes era preocupação exclusiva dos ambientalistas, hoje 

é uma das pautas das discussões de entes federativos fazendo parte de fóruns e conferências 

mundiais. Uma vez que o homem usa a natureza para fazer tudo aquilo de que precisa, 

podemos afirmar que o impacto humano no meio ambiente sempre existiu. Contudo, tal 

impacto aumentou fortemente após a mecanização da produção possibilitada pela Revolução 

Industrial, que ocorreu na Inglaterra, no final do século XVIII. O aumento da produtividade, 

do consumo e da produção de lixo, possibilitados pelo uso de máquinas para fazer produtos, 

fez com que surgisse, com o passar do tempo, o que chamamos de “consciência ambiental”. 

Essa intensificação se deu pela necessidade de uma gestão controlada dos impactos 

ambientais e de regulação do consumo indiscriminado dos recursos naturais, que muitas das 

vezes são extraídos sem levar em consideração o tempo de recuperação da natureza.  A 

natureza, vista até então como uma fonte infinita de recursos, começou a ser vista como algo 

finito e valioso, a ser preservado para o bem-estar de todos. 

O primeiro evento que podemos citar como notável em torno dessa temática foi a 

Conferência de Estocolmo em 1972 onde foi dado enfoque na urgência de um planejamento 

ambiental. Esse evento também foi um marco, pois foi a partir dele que houve a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Porém, foi após a Rio 92 

(e posterior Rio+) que empresas de todo mundo reforçaram seu olhar para a questão ambiental 

aspirando ao desenvolvimento sustentável.  

De acordo com uma das principais definições, defendidas e explanadas no relatório de 

Gro Haalen Brundtland (1987) “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades”.  

Porém, segundo Barbieri (2004) os problemas ambientais, que acarretam no 

comprometimento do futuro, se dão por conta de o ser humano usar o meio ambiente para 
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produção de bens e serviços, e do despejo de materiais e energias que não são aproveitados. 

Além disso, pode ser ressaltada a crença de que a natureza existe para servir o ser humano, e 

isto, acarreta na degradação ambiental.  

Nesse cenário, a gestão ambiental surge como uma ferramenta de gerenciamento frente 

aos problemas ambientais, o que permite adoção de soluções e diretrizes de enfrentamento a 

essas complexas questões. Nesse tocante, podemos citar então a norma internacional ISO 

14001 que nos dá subsídios para que tal gerenciamento seja realizado, pois provê uma série de 

exigências, visando equilibrar aspectos ambientais, sociais e econômicos, o chamado Triple 

Bottom Line (conceito de Elkington, 2001) ou Tripé da Sustentabilidade.  

Com a criação de legislações mais restritivas, a crescente pressão dos órgãos 

fiscalizadores, e a influência do avanço da tecnologia e disseminação da informação sob os 

consumidores os tornando mais críticos, as empresas começam a ver a necessidade de estar 

em conformidade legal, atendendo requisitos exigidos nas legislações, buscando assim 

assegurar a proteção e a qualidade dos recursos naturais e promover saúde, segurança e bem-

estar da população, além de reduzir a geração de impactos ambientais. 

De acordo com o CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente em sua Resolução 

nº 001/86, 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.” Ou seja, qualquer atividade desempenhada pelo homem 

provocará um impacto no meio ambiente, porém cabe a ele desenvolver formas alternativas 

de mitigação e compensação dos danos causados e também uma nova forma de 

desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. 

A Organização Internacional de Normalização (ISO – sigla em inglês) representada no 

Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da norma NBR ISO 

14001:2015 afirma que: 

 

[...] Alcançar um equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia 

é considerado fundamental para que seja possível satisfazer as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer as suas necessidades. Com isso, as organizações têm adotado uma 

abordagem sistemática na gestão ambiental, com a implementação de 

sistemas de gestão ambiental que visam contribuir com o pilar ambiental da 

sustentabilidade.  

(ABNT NBR ISO 14001:2015, p. viii) 
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Por isso, para se obter os resultados desejados, é preciso não somente a adoção da 

norma, como também todas as mudanças atreladas a ela. As concessionárias, então, como 

potenciais poluidoras e consumidoras de recursos naturais, vê na NBR ISO 14001 a 

oportunidade de ter um Sistema de Gestão Ambiental bem estruturado e com acesso a 

ferramentas de operação e controle.  

No Brasil, de acordo com dados do primeiro semestre de 2019 do INMETRO, das 

diversas concessionárias existentes, somente a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

DISTRIBUIDORES TOYOTA (ABRADIT) encontra-se ativamente certificada na ISO 

14001:2015 pela certificadora internacional DNV GL.  

Por conseguinte, para garantir um diferencial no desenvolvimento de estratégias, a 

avaliação de fatores críticos de sucesso tem sido uma ferramenta empregada para identificar 

quais são as áreas potenciais de um negócio a fim de obter subsídio para alcançar os objetivos 

almejados. 

Conforme Rockart (1979) fatores críticos de sucesso nos mostram quais são as poucas 

áreas-chave em que as coisas devem dar certo para que o negócio floresça. Logo, a análise de 

fatores críticos de sucesso deve ser incorporada à realidade empresarial e traduzida como 

indicadores quantificando o desempenho, pois fatores como qualidade dos serviços prestados 

e satisfação do cliente são extremamente importantes e decisivos para as concessionárias e 

muitas delas não são bem-sucedidas ou perdem eficiência por negligenciar o tratamento de 

suas fraquezas e não impulsionar suas potencialidades, daí a relevância deste tema. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A família de normas ISO 14000, todas relacionadas à temática ambiental, foram criadas 

com a finalidade de padronizar os processos das empresas que extraem recursos naturais e que 

geram impactos ao ambiente. A norma ISO 14001 foi assim desenvolvida com vistas à 

criação de um sistema gestão ambiental que auxiliasse as organizações na minimização de 

impactos gerados pelas suas atividades, produtos e serviços além de contribuir para o 

atendimento legal sempre buscando a melhoria contínua.  

Com isso, visando fortalecimento da marca e operação de melhores práticas para 

condução de um Sistema de Gestão Ambiental as organizações se veem diante do desafio de 
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conhecerem os fatores que podem os colocar perante vulnerabilidades ou que podem 

alavancar seu sucesso.  

Sendo assim, o presente estudo buscará responder a seguinte questão: Quais são os 

fatores críticos de sucesso na implementação de um SGA em concessionárias baseado na 

norma ISO 14001:2015? 

 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 

  Este trabalho tem por objetivo geral a avaliação dos fatores críticos de sucesso da 

concessionária SGA TOYOTA na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 

baseado na ISO 14001:2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos foram fundamentais para a obtenção do objetivo geral. São eles: 

 

 Realizar mapeamento dos processos operacionais de cada área/setor; 

 Identificar quais áreas/setores que são potenciais em seus aspectos e impactos; e por 

fim,  

 Analisar os fatores críticos de sucesso inerentes à concessionária. 

1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho delimita-se à identificação de fatores críticos de sucesso do Sistema de 

Gestão Ambiental da concessionária SGA TOYOTA Oceânica, localizada em Niterói - 

RJ. De médio porte, com aproximadamente 95 funcionários abrangendo tanto as áreas 

administrativas como operacionais, o estudo proposto irá analisar se o sistema de gestão 

vigente está alcançando ou não os resultados esperados e possíveis soluções para garantir 

máxima eficiência do sistema (entre 75% e 100% de conformidade). 
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1.4.1. SGA TOYOTA 

 

A SGA Niterói Veículos e Peças S.A faz parte do Grupo Líder de concessionárias 

automotivas e foi inaugurada em setembro de 2009. Inicialmente, se instalou na região das 

Praias Oceânicas, região de maior crescimento na cidade de Niterói. Construída 

rigorosamente dentro dos mais modernos conceitos utilizados pela Toyota no mundo, se 

destaca pela sua beleza e pelo seu projeto arrojado. Nestes anos de atividades, preocupada 

com a total satisfação dos seus clientes, recebeu da montadora a Certificação TSW – 

metodologias voltadas a oferecer aos seus clientes a maior experiência de compra dos seus 

veículos novos. Da mesma forma, recebeu também a Certificação TSM - procedimentos 

voltados para a satisfação completa dos seus clientes na área de peças, serviços de oficina, 

além da venda de acessórios. Hoje, a SGA Toyota soma um total de 4 (quatro) filiais no 

estado sendo elas: SGA Campos, SGA Macaé, SGA Itaperuna e SGA Manilha além da 

Matriz: SGA Oceânica, a que trataremos com mais detalhes neste trabalho.  

 

Tabela 1 - Dados das Unidades da SGA Toyota 

Nome da Loja Endereço Ano de inauguração 

SGA Oceânica 
Est. Francisco da Cruz Nunes, 2800, 

Niterói - RJ, 24350-310 
2009 

SGA Macaé 
Av. Lacerda Agostinho, 100 

Macaé - RJ, 27947-285 
2014 

SGA Campos 
R. Doutor Silvio Bastos Tavares, s/n 

Campos dos Goytacazes - RJ, 28051-250 
2013 

SGA Itaboraí 
Rod. Governador Mario Covas KM 24, S/N 

Itaboraí - RJ, 24855-144 
2017 

SGA Itaperuna 
Av. Presidente Dutra, 1400 Parte B 

Itaperuna - RJ, 28300-000 
2017 

 

Fonte: Produzido pela própria autora.



19 
 

  

Preocupados com o meio ambiente, foram feitos investimentos em padrões voltados a 

obedecer às normas da ISO 14001, gerando, com isso, a devida Certificação em dezembro 

de 2011. A SGA Niterói Veículos e Peças S.A – SGA Oceânica, Concessionária de 

destaque no estado do Rio de Janeiro e no país, recebeu da Toyota do Brasil em 2010, o 

título de Distribuidor Padrão “A” pelos excelentes resultados obtidos. Vale ressaltar, que 

das 5 lojas pertencentes à rede SGA, apenas a Oceânica possui certificado ISO 14001 e 

sistema de gestão ambiental em funcionamento, o que nos dá ainda mais motivação na 

pesquisa, uma vez que abre oportunidades para que haja a implantação do sistema de 

gestão ambiental nas outras unidades a partir dos resultados e conclusões obtidos no 

presente estudo bem o entendimento do panorama atual do sistema. 

 

Figura 1 - Princípios da SGA Toyota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela autora. 
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Figura 2 - Política Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SGA TOYOTA, 2017 

1.4.2. CERTIFICAÇÃO MULTISITE  

 

A certificação multisite é uma modalidade de certificação pelo qual diversas unidades 

de uma mesma empresa ou de um mesmo grupo de negócios obtém um único certificado. 

Segundo Roque (2012) é uma tendência atual considerada bastante comum para negócios 

que produzem para a mesma cadeia ou os mesmos produtos e serviços e que a grosso 

modo “condiciona-se o resultado positivo do processo de certificação ao sucesso 

individual de cada site visitado, emitindo-se um único certificado.” 

De acordo com Araújo, Oliveira e Silva (2008) a certificação multisite se constitui em 

um certificado único, englobando todos os produtos realizados pela empresa, 

independentemente de onde sejam elaborados, além da padronização das práticas de 

gestão de responsabilidade social, meio ambiente, saúde e segurança.  
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O modelo de Certificação Multisite traz muitos benefícios. Além da redução nos 

custos com o processo de certificação e no número de auditorias nas áreas certificadas nas 

Normas ISO, possibilita uma maior aproximação entre as áreas operacionais, 

proporcionando uma troca de experiências e de melhores práticas. 

Para Roque (2012) mesmo diante de tantos benefícios manter um sistema multisite é 

enorme desafio para o gestor do processo, pois esbarra com a dificuldade de manter uma 

comunicação adequada de todas as unidades envolvidas a fim de que sejam alcançados 

todos os objetivos da implementação e mesmo onde os processos produtivos estão 

relacionados, a velocidade da implementação e a completude do planejamento do Sistema 

estão  relacionados “muito diretamente às características comportamentais dos 

colaboradores da Organização.” 

Na SGA Toyota, essa certificação inicialmente foi conquistada em 2011 através da 

Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota (ABRADIT), na versão 2004 da norma. 

A ABRADIT foi fundada em 21 de novembro de 1975. É uma associação civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, e reúne os distribuidores regularmente autorizados pela 

Toyota do Brasil LTDA. Como princípios fundamentais (figura 3), visa zelar pela boa 

imagem, manter um relacionamento baseado na ética, responsabilidade, honestidade, 

profissionalismo, comunicação transparente e ágil, trabalho participativo, iniciativa e 

criatividade.   

Já em 2017, foi recebido o atual Certificado na versão mais recente da ISO 14001, a 

de 2015.  

Atualmente 7 grupos (figura 4) de 95 concessionárias (figura 5) a nível Brasil 

compartilham da certificação ISO 14001. Anualmente passam por auditorias internas e, 

por amostragem, a cada ano, somente algumas unidades passam por auditorias externas, 

selecionadas de acordo com critérios do organismo certificador DNV GL BUSINESS 

ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES BRASIL LTDA. 
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Figura 3 - Princípios ABRADIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABRADIT, 2019 

 

Figura 4 - Grupo das concessionárias integrantes do MULTISITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABRADIT, 2018 
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Figura 5 - Concessionárias que compartilham o Certificado Multisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABRADIT, 2018 

1.5.  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção irá apresentar a revisão bibliográfica pertinente ao tema de pesquisa, 

demonstrando sua relevância. Serão apresentados os seguintes conceitos aplicados ao tema de 

estudo, a saber: Gestão Ambiental e Gestão Ambiental Empresarial, Sistema de Gestão 

Ambiental, NBR ISO 14001 e abordagem de fatores críticos de sucesso. 

 

2.1. GESTÃO AMBIENTAL 

 

Nos dias atuais vemos uma grande discussão em torno da questão ambiental o que 

demanda uma frequente preocupação por parte dos governos, empresas, ONGs e sociedade 

civil em geral. Segundo Barbieri (2016) a gestão ambiental compreende as diretrizes e 

atividades administrativas realizadas por uma organização para alcançar efeitos positivos 

sobre o meio ambiente, ou seja, para reduzir, compensar ou ainda eliminar os problemas 

ambientais decorrentes da sua atuação e evitar que ocorram problemas futuros. Com o 

acontecimento da revolução industrial, que trouxe desenvolvimento econômico e tecnológico, 

a relação do homem com a natureza foi modificada, pois a mecanização dos processos criou 

um distanciamento com o que antes era feito manualmente pelo homem. De acordo com 

Franco e Druck (1998) podem ser destacados elementos marcantes de transformação profunda 

da vida do homem em relação ao meio ambiente, às condições de saúde e à sustentabilidade 

após a mecanização do trabalho e novo modelo de desenvolvimento econômico. Com isso, 

“assiste-se à expansão da capacidade produtiva, com escalas de produção inéditas para a 

humanidade e, por conseguinte, com o uso de volumes crescentes de recursos naturais - água, 

matérias-primas e insumos” (FRANCO E DRUCK, 1998). Todavia, esse crescimento 

acarretou mudanças significativas para o meio ambiente. O consumo sem critérios dos 

recursos naturais, sendo eles renováveis ou não, na década de 70 foi o que deu início ao 

debate mundial sobre o planejamento ambiental no mundo e a Conferência de Estocolmo, em 

1972 foi o que determinou este marco.   

Mais adiante e segundo Novais (2011) o planejamento e a gestão ambiental no Brasil 

foram formulados na década de 80, quando foi promulgada a Lei 6.938 que dispõe sobre a 
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Política Nacional do Meio Ambiente. Desde então o tema ambiental toma forma e passa a ser 

uma realidade. Para Trierweiller, A. C. et al (2013) “o tema gestão ambiental tem despertado 

interesse crescente tanto de pesquisadores como empresários que buscam compreender e, 

assim, melhor abordar as questões ambientais nas operações de produção.” Conforme Jabbour 

(2010), a adoção da gestão ambiental e o desenvolvimento de iniciativas verdes têm se 

tornado comum para muitas organizações, apesar dessas medidas serem frequentemente 

evitadas pela comunidade de negócios. Já para Oliveira, Serra e Salgado (2010),  

 

[...] a gestão ambiental é uma alternativa usada pelas empresas ao redor do mundo 

para melhorar e controlar suas atividades no sentido de poluir menos o meio 

ambiente, gerando economia e, consequentemente, aumento de competitividade 

como resultado do processo de modernização, redução de desperdícios, emissões de 

resíduos e número de multas. 

 

 Logo, a gestão ambiental é uma alternativa para alcance de objetivos e metas, o que 

proporciona um crescimento e melhoria nos processos administrativos e operacionais de uma 

organização. Por conseguinte, surge a gestão ambiental empresarial, que dá um enfoque 

direcionado ao assunto, o que será discutido abaixo.  

 

2.1.1 GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

 

De acordo com Dias (2011), gestão ambiental empresarial é a expressão utilizada para se 

denominar a gestão empresarial que se orienta para evitar, na medida do possível, problemas 

para o meio ambiente. Seria esta, então, a gestão com o objetivo de atingir um 

desenvolvimento sustentável sem exceder a capacidade de suporte do meio ambiente. 

As empresas encontram nos sistemas de gestão ferramentas que viabilizam o 

gerenciamento e controle dos efeitos de suas atividades, produtos e serviços e também 

subsídio na formulação de suas estratégias para um crescimento ordenado com buscas a 

atingir melhoria contínua nas atividades desempenhadas. 

Esse tópico, de acordo com Jabbour, Santos e Barbieri (2008) encontrou na década de 90 

o marco de sua gênese e expansão. O que no Brasil ganhou destaque a partir de 1994 a 1996 

com obras pioneiras que abordavam questões como “interiorização da dimensão ambiental na 

organização de empresas industriais” e “adoção de instrumentos de gestão ambiental em 
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empresas brasileiras.” A exigência de uma nova atitude de empresários e administradores os 

coloca frente ao desafio de, conforme Barbieri (2016), deixarem de ser problema e começar a 

ser solução para os problemas ambientais.  

Ainda segundo Barbieri (2016) as preocupações das organizações se dão por conta do 

conjunto de forças atuantes (governo, a sociedade e o mercado), caso contrário não se 

observaria tamanho envolvimento com as questões ambientais. A figura 6 exemplifica as 

forças atuantes que exercem pressão.  

 

Figura 6 - Esquema de influências ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbieri, 2016 

 

Sendo assim, ainda que as tendências econômicas e de mercado gradativamente 

perpassam ao ambiente corporativo a necessidade por buscar a melhor relação possível entre 

gestão, produção, prestação de serviços e meio ambiente, a preocupação com questões 

ambientais no âmbito empresarial se torna uma constante necessária, e, por isso, não pode ser 

negligenciada. Por esta razão, existe um cuidado para que as empresas enxerguem a gestão 

ambiental como uma aliada para demonstrar diferencial competitivo e desempenho, e não 

como um obstáculo. 

2.2. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

Em decorrência da difusão da Gestão Ambiental, as organizações identificaram a 

necessidade de desempenhar um planejamento de atividades. Uma das formas de se empregar 

este gerenciamento é através do Sistema de Gestão Ambiental que teve seus limites 
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demarcados pela ISO 14001, norma internacionalmente reconhecida que objetiva conceber 

um equilíbrio empresarial visando tanto a condição de lucro quanto de redução de possíveis 

impactos ambientais. De acordo com a NBR ISO 14001 (2015) “as organizações têm adotado 

uma abordagem sistemática na gestão ambiental, com a implementação de sistemas de gestão 

ambiental que visam contribuir com o pilar ambiental da sustentabilidade.” A NBR ISO 

14001 especifica os requisitos para um sistema de gestão ambiental que uma organização 

pode usar para aumentar seu desempenho ambiental. (NBR ISO 14001:2015). Segundo ela, 

um sistema de gestão é um conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos de uma 

organização, para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos.  

De acordo com Perroto (2008), um sistema de gestão ambiental pode ser definido como 

ferramentas de identificação de problemas e soluções ambientais baseadas no conceito de 

melhoria contínua. Segundo Matthew (2003) um SGA consiste basicamente de políticas, 

processos e protocolos de auditoria para operações que geram desperdício de materiais ou 

emissões de poluentes.  

Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento de seu desempenho 

ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente 

um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações, de 

acordo com os requisitos normativos. (NBR ISO 14001:2015). Segundo Seiffert apud Martins 

(2009) os SGAs vêm se tornando um grande aliado das organizações que buscam manter seus 

processos, aspectos e impactos ambientais sob controle. De acordo com Cunha (2016) um 

SGA consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos que, quando 

adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos que um 

empreendimento causa ao meio ambiente. Nesse particular, Abreu (1995) e Bogo (1998) 

afirmam que: 

 

[...] A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001 

por uma empresa pode ser vista como uma inovação, uma vez que é um processo 

exigente de mudança comportamental e organizacional, cuja introdução envolve 

vários graus de incerteza.  

  

Ou seja, no que tange a mudança organizacional, a norma pré-estabelece um limiar no 

processo de certificação atrelado ao processo produtivo, relações com a comunidade e relação 

com os empregados, resultando na transparência de suas ações o que demanda também uma 

gestão de riscos e oportunidades. Para a NBR ISO 14001 (2015) “um Sistema de Gestão 
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Ambiental é parte do sistema de gestão usado para gerenciar aspectos ambientais, cumprir 

requisitos legais e outros requisitos e abordar riscos e oportunidades.” Conforme Cunha 

(2016) “o foco do SGA está nas partes interessadas no desempenho da empresa. O nível de 

detalhamento e complexidade de um SGA e a amplitude dos recursos alocados dependem do 

porte da organização e da natureza de sua atividade.” No entanto, mesmo em face de tantos 

benefícios, a NBR ISO 14001 é uma norma de padronização com adoção voluntária.  

A abordagem que sustenta um SGA é fundamentada no conceito PDCA (Plan-Do-

Check-Act). Este, portanto, “fornece um processo interativo utilizado pelas organizações para 

alcançar a melhoria contínua. O ciclo PDCA pode ser aplicado a um sistema de gestão 

ambiental e a cada um dos seus elementos individuais.” (NBR ISO 14001:2015).  O ciclo 

PDCA é tão importante para a administração que é impossível falar de gestão sem falar nele. 

É uma ferramenta de gerenciamento de qualidade e é reconhecida por sua importância para a 

melhoria dos processos.  

A figura 7, explica brevemente o ciclo PDCA, assim chamado devido ao nome em 

inglês de cada uma das etapas que o compõe, sendo “P” do verbo Plan, ou planejar. “D” do 

verbo Do, fazer ou executar. “C” do verbo Check, checar, analisar ou verificar. “A” do verbo 

Action, agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas.  

 

Figura 7 - Ciclo PDCA 
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Fonte: Produzido pela própria autora. (Adaptado de NBR ISO 14001) 

 

A NBR ISO 14001 também ressalta a importância de uma abordagem de sistemas, onde 

“a organização é vista em termos de comportamentos inter-relacionados.” (MOTTA, 1971). 

Ou seja, essa inter-relação faz com que alguns fenômenos tenham múltiplas facetas e 

dimensões e a organização seja vista como parte de um sistema maior onde ela está inserida. 

Tal afirmação pode ser evidenciada adiante através da figura 8:  

 

Figura 8 - Relação entre o Ciclo PDCA e a estrutura da Norma ISO 14001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. (Adaptado de NBR ISO 14001) 
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2.3. NBR ISO 14001  

 Nesta seção será feito um breve histórico da evolução da norma ISO 14001 e a 

importância da sua criação como norteador dos Sistemas de Gestão Ambiental. A norma ISO 

14001 provém da família de normas da série ISO 14000 (Quadro 1) que retratam a Gestão 

Ambiental, no entanto, cabe ressaltar que “A ISO 14001 é a única norma da série ISO 14000 

passível de certificação através de um processo de auditoria e teve sua terceira versão 

publicada no final de 2015.” (LIMA, 2017) 

 Nesse cenário, e de acordo com Peres (2010) as primeiras normas da série ISO 14000 

datam de 1996, e tratam de Sistemas de Gestão Ambiental. A norma ISO 14.001 (1996) 

estabelece as diretrizes básicas para um sistema de gestão ambiental, tendo como foco a 

proteção do meio ambiente e a prevenção da poluição.  

 De acordo com Lima (2017) a ISO 14001:1996 “ganhou cada vez mais espaço e 

reconhecimento por diversos países, apresentando um grande número de certificações, mesmo 

com os obstáculos quanto aos custos e adequações do sistema ao tipo e tamanho de 

organizações.” 

2.3.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA NORMA 

Conforme ABNT (2019) o processo de elaboração de um Documento Técnico ABNT 

é iniciado a partir de uma demanda, que pode ser apresentada por qualquer pessoa, empresa, 

entidade ou organismo regulamentador, que estejam envolvidos com o assunto a ser 

normalizado. Sendo assim, é feito um estudo de viabilidade e pertinência e então o assunto é 

levado ao Comitê Técnico (TC) para que a norma seja inserida no programa de normalização. 

Caso não exista um comitê apropriado “a ABNT propõe a criação de um novo Comitê 

Técnico, que pode ser um Comitê Brasileiro (ABNT/CB), um Organismo de Normalização 

Setorial (ABNT/ONS) ou uma Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE).” (ABNT, 2019) 

Após tais processos, o assunto é então discutido amplamente pelas comissões de 

estudo e só após um consenso é gerado um projeto de norma.   
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Figura 9 - Estrutura de Elaboração de Normas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. 

2.3.2 COMITÊ 207 

Segundo ABNT (2019) os Comitês Técnicos são órgãos de coordenação, planejamento e 

execução das atividades de normalização técnica relacionadas com o seu âmbito de atuação. 

O Comitê 207 é o comitê voltado para as questões ambientais. 

 

Quadro 1 - Catálogo de normas ISO/ TC 207 – Gestão Ambiental 

Subcomissão: ISO / TC 207 / SC 1 

Título do Subcomitê: Sistemas de gestão ambiental 

Normas Publicadas: 5 (cinco) 

ISO 14001: 2015 
Sistemas de gestão ambiental - Requisitos 

com orientação para uso 

ISO 14004: 2016 
Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes 

gerais sobre implementação 

ISO 14005: 2010 

Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes 

para a implementação em etapas de um 

sistema de gestão ambiental, incluindo o uso 

de avaliação de desempenho ambiental 

ISO 14006: 2011 
Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes 

para incorporar o ecodesign 

ISO 14008: 2019 
Avaliação monetária de impactos ambientais 

e aspectos ambientais relacionados 

 

Subcomissão: ISO / TC 207 / SC 2 
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Título do Subcomitê: Auditoria ambiental e investigações ambientais relacionadas 

Normas Publicadas: 1 (uma) 

 

ISO 14015: 2001 
Gestão ambiental - Avaliação ambiental de 

locais e organizações (EASO) 

 

Subcomissão: ISO / TC 207 / SC 3 

Título do Subcomitê: Rotulagem ambiental 

Normas Publicadas: 5 (cinco) 

ISO 14020: 2000 
Rótulos e declarações ambientais - Princípios 

gerais 

ISO 14021: 2016 

Rótulos e declarações ambientais - 

Declarações ambientais autodeclaradas 

(rotulagem ambiental do tipo II) 

ISO 14024: 2018 

Rótulos e declarações ambientais - 

Rotulagem ambiental do tipo I - Princípios e 

procedimentos 

ISO 14025: 2006 

Rótulos e declarações ambientais - 

Declarações ambientais do tipo III - 

Princípios e procedimentos 

ISO 14026: 2017 

Rótulos e declarações ambientais - 

Princípios, requisitos e diretrizes para 

comunicação de informações de pegada 

ISO / TS 14027: 2017 

Rótulos e declarações ambientais - 

Desenvolvimento de regras de categorias de 

produtos 

 

Subcomissão: ISO / TC 207 / SC 4 

Título do Subcomitê: Avaliação de desempenho ambiental 

Normas Publicadas: 4 (quatro) 

 

ISO 14031: 2013 
Gestão ambiental - Avaliação de 

desempenho ambiental - Diretrizes 
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ISO 14033: 2019 
Gestão ambiental - Informação ambiental 

quantitativa - Diretrizes e exemplos 

ISO 14034: 2016 
Gestão ambiental - Verificação de tecnologia 

ambiental (ETV) 

ISO 14063: 2006 
Gestão ambiental - Comunicação ambiental - 

Diretrizes e exemplos 

 

Subcomissão: ISO / TC 207 / SC 5 

Título do Subcomitê: Avaliação do ciclo de vida 

Normas Publicadas: 11 (onze) 

 

ISO 14040: 2006 
Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Princípios e enquadramento 

ISO 14044: 2006 
Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Requisitos e diretrizes 

ISO 14045: 2012 

Gestão ambiental - Avaliação de 

ecoeficiência de sistemas de produtos - 

Princípios, requisitos e diretrizes 

ISO 14046: 2014 
Gestão ambiental - Pegada hídrica - 

Princípios, requisitos e diretrizes 

ISO / TR 14047: 2012 

Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Exemplos ilustrativos de como aplicar 

a ISO 14044 em situações de avaliação de 

impacto 

ISO / TS 14048: 2002 
Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Formato de documentação de dados 

ISO / TR 14049: 2012 

Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Exemplos ilustrativos de como aplicar 

a ISO 14044 à definição de metas e escopos 

e análise de inventário 

ISO / TS 14071: 2014 

Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Processos críticos de revisão e 

competências do revisor: Requisitos 
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adicionais e diretrizes para a ISO 14044: 

2006 

ISO / TS 14072: 2014 

Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de 

vida - Requisitos e diretrizes para avaliação 

do ciclo de vida organizacional 

ISO / TR 14073: 2017 

Gestão ambiental - Pegada hídrica - 

Exemplos ilustrativos de como aplicar a ISO 

14046 

 

  

 No entanto, em 2004 a ISO foi reformulada, o que de acordo com Lima (2017) 

aconteceu pela necessidade de aperfeiçoamento da norma para maior aplicabilidade e alcance. 

Ainda segundo Lima (2017, p.21): 

 

 [...] esta versão reforçou e esclareceu alguns requisitos e conceitos, destacando a 

postura proativa das organizações e sua compatibilidade com outras normas, como a 

de gestão da qualidade, segurança do trabalho e saúde e de responsabilidade social 

empresarial, possibilitando a implantação integrada destes sistemas. 

 

Esta foi, porém, a primeira revisão da norma desde a sua publicação, porém uma vez 

que a ISO 14001 busca unir a gestão ambiental a todos os processos globais das 

empresas garantindo assim uma melhoria no gerenciamento do Sistema de Gestão 

Ambiental, em 2015 aconteceu a segunda revisão da norma que é a praticada e válida 

até hoje. Conforme Lima (2017, p.21) isso aconteceu a fim de que a norma se 

mantivesse atualizada e aperfeiçoada: 

 

[...] especialmente para adequação ao Anexo SL (documento desenvolvido pela ISO 

que estabelece uma estrutura única e de alto nível para as normas de sistema de 

gestão), e somando-se o estudo intitulado “Future challenges for EMS”, que apontou 

os temas dos desafios futuros para os sistemas de gestão ambiental, além da 

indicação de uma nova revisão pela NSB – National Standards Bodies 

 

Em linhas gerais, as principais mudanças estão relacionadas: 

 Ao entendimento do contexto da organização, necessidades e expectativas das partes 

interessadas; 
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 À consideração de uma perspectiva de ciclo de vida; 

 À ênfase na abordagem de riscos; 

 À liderança como papel central para alcance de objetivos do sistema de gestão; 

 Ao destaque para o fortalecimento do desempenho ambiental da organização, por 

meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental;  

 

Tabela 2 - Equivalência entre versões de 2004 e 2015 da ISO 14001 

 

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

PLANEJAR 

- - 4 Contexto da Organização 

- - 
4.1 Entendimento da Organização e seu 

Contexto 

- - 
4.2 Entendimento das necessidades e 

expectativas das partes interessadas 

Requisitos gerais 
4.1 4.3 Determinação do escopo do Sistema 

de Gestão Ambiental 

Requisitos gerais 4.1 4.4 Sistema de Gestão Ambiental 

- - 5 Liderança 

- - 5.1 Liderança e comprometimento 

Política Ambiental 4.2 5.2 Política Ambiental 

Recursos, regras, responsabilidades e 

autoridade 

4.4.1 5.3 Regras organizacionais, 

responsabilidades e autoridades 

Planejamento 4.3 6 Planejamento 

- - 6.1 Ações para endereçar riscos e 

oportunidades 

- - 6.1.1 Geral 

Aspectos ambientais 4.3.1 6.1.2 Aspectos ambientais 

Requisitos legais e outros requisitos 

subscritos pela organização 

4.3.2 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos 

- - 6.1.4 Planejando ações 

Objetivos, metas e programas 
4.3.3 

6.2 Objetivos ambientais e planejamento 

para alcançá-los 

Objetivos, metas e programas 4.3.3 6.2.1 Objetivos ambientais 
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Objetivos, metas e programas 
4.3.3 

6.2.2 Planejando ações para alcançar os 

objetivos ambientais 

Implementação e operação 4.4 7 Apoio 

Recursos, regras, responsabilidades e 

autoridade 

4.4.1 7.1 Recursos 

Competência, treinamento e 

conscientização 

4.4.2 7.2 Competências 

Competência, treinamento e 

conscientização 

4.4.2 7.3 Conscientização 

Comunicação 4.4.3 7.4 Comunicação 

Comunicação 4.4.3 7.4.1 Geral 

Comunicação 4.4.3 7.4.2 Comunicação interna 

Comunicação 4.4.3 7.4.3 Comunicação externa 

Documentação 4.4.4 7.5 Informação documentada 

Documentação 4.4.4 7.5.1 Geral 

Controle de documentação 4.4.5 
7.5.2 Criação e revisão 

Controle de registro 4.5.4 

Controle de documentação 4.4.5 7.5.3 
Controle de informação documentada 

Controle de registro 4.5.4 

EXECUTAR 

Implementação e operação 4.4 8 Operação 

Controle operacional 4.4.6 8.1 Planejamento e controle operacional 

Preparação e resposta a emergências 4.4.7 8.2 Preparação e resposta a emergências 

VERIFICAR 

Avaliação 4.5 9 Avaliação de desempenho 

Monitoramento e mensuração 
4.5.1 9.1 Monitoramento, mensuração, análise e 

avaliação 

Monitoramento e mensuração 4.5.1 9.1.1 Geral 

Avaliação de conformidade 4.5.2 9.1.2 Avaliação de conformidade 

Auditoria interna 4.5.5 9.2 Auditoria interna 

Auditoria interna 4.5.5 9.2.1 Geral 

Auditoria interna 4.5.5 9.2.2 Programa de auditoria interna 

Análise crítica 4.6 9.3 Análise crítica 

AGIR 
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- - 10 Melhoria 

- - 10.1 Geral 

Não conformidade, ação corretiva e 

ação preventiva 

4.5.3 10.2 Não conformidade e ação corretiva 

- - 10.3 Melhoria contínua 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. (Adaptado FIESP) 

2.4. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO - FCS 

Com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, econômico e científico 

as empresas são postas à prova no que diz respeito a estratégias que as façam manter um 

diferencial competitivo. Ao implementar um Sistema de Gestão Ambiental e se certificar pela 

NBR ISO 14001, a empresa precisa realizar ações de monitoramento e planejamento das 

ações futuras, enviando um feedback positivo ao longo de todo o processo.  A abordagem de 

Fatores Críticos de Sucesso - FCS é vista então como uma dessas ferramentas, pois esta busca 

encontrar quais “são as poucas áreas-chave em que as coisas devem dar certo para que o 

negócio floresça” (ROCKART, 1979, p.85). De acordo com este fato, Quintella, Rocha e 

Alves (2005) afirmam que estes fatores definem as áreas de performance essenciais para que a 

organização complete sua missão. Ou seja, uma empresa que desconhece e negligencia seus 

fatores críticos pode demonstrar-se vulnerável frente às externalidades, item valorizado no 

processo de padronização sugerido pela NBR ISO.  

O primeiro autor a utilizar o conceito de FCS foi Daniel (1961). Mais tarde, porém, em 

1979 após desenvolver as ideias de Daniel (1961), Rockart (1979) apud Boynton e Zmud 

(1984) define fatores críticos de sucesso como áreas de atividades que necessitam de um bom 

desempenho para assegurar o atendimento às metas organizacionais estabelecidas. Nesse 

contexto, conforme afirmam Milosevic e Patanakul (2005), a eficácia de uma empresa, 

depende do sucesso de seus projetos (tradução própria). Ainda segundo Milosevic e 

Patanakul (2005, p.183) 

[...] tal abordagem tem uma visão dominante de aproximação das partes interessadas 

o que desvela as várias visões do sucesso de um projeto e, por assim ser, podem ser 

descritos como características, condições ou variáveis que podem ter um 

significativo impacto no sucesso de uma empresa quando bem sustentado, mantido e 

gerenciado. (tradução própria) 
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De acordo com Leidecker e Bruno (1984) a identificação de fatores críticos de sucesso 

fornecem um meio pelo qual as organizações possam avaliar as ameaças e oportunidades em 

seu ambiente e também pode fornecer um conjunto de critérios para avaliação de forças e 

fraquezas da organização. (tradução própria) Munro e Wheeler (1980) sugerem que FCS 

podem ser usados para direcionar os esforços de uma organização no desenvolvimento de 

estratégias. Pode ser também usado para identificar questões críticas associadas a 

implementação de um plano.  

Fatores críticos de sucesso quando aplicados num sistema de gestão ambiental irão 

assegurar um resultado satisfatório e um desempenho competitivamente bem-sucedido para a 

organização. Se os resultados nestas áreas, não forem adequados, os esforços da organização 

serão inferiores aos estimados (Rockart, 1979 apud Leidecker; Bruno, 1984). Rockart (1979) 

apud Leidecker e Bruno (1984) expunha que “a análise dos FCS é um método empírico 

baseado em entrevistas que permite identificar prioridades de gestão, sendo os resultados 

destas entrevistas posteriormente analisados pelos gestores para a sua utilização no 

planejamento e construção de sistemas de informação.” 

Neste sentido e segundo Freire (2008) apud Pires (2014, p.3): 

[...] as empresas deverão definir os referidos fatores críticos de sucesso, tendo em 

conta os seus objetivos, analisando de forma clara as estratégias de concretização 

dos mesmos, para que se evitem resultados inferiores ao estipulado, mas que 

permitam, caso assim se verifique, reformular ou enveredar por diferentes caminhos 

para a implementação prática e com sucesso das referidas estratégias, partindo 

sempre da premissa que a não concretização dos mesmos poderá dar a entender ao 

mercado que o esforço da empresa é inferior ao previsto, sendo prejudicial para a 

sua continuidade, na atual conjuntura econômica. 

Por estas razões, tal abordagem vem discretamente sendo utilizada por gestores das mais 

variadas áreas, pela importância da sua análise na concretização dos objetivos das 

organizações.   

3. METODOLOGIA 

Este capítulo detalha a metodologia utilizada na pesquisa de avaliação dos fatores 

críticos para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental em concessionárias. 
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3.1. MÉTODOS DE PESQUISA, COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

A metodologia a ser aplicada neste trabalho pode ser definida como uma pesquisa 

descritiva na forma de estudo de caso. A pesquisa descritiva expõe características de 

determinadas populações ou de determinado fenômeno. Não tem o compromisso de explicar, 

porém levanta informações sobre situações específicas relacionadas de forma a proporcionar a 

visualização de uma totalidade. (GIL, 1991 apud CUNHA, 2015). Ou seja, uma vez que o 

foco deste trabalho é a obtenção de dados descritivos mediante contato direto com o ambiente 

estudado, podemos afirmar que o objetivo principal é descrever uma realidade.  

Para a identificação dos fatores críticos intrínsecos à concessionaria, foi necessário 

realizar um diagnóstico mediante às informações que foram obtidas na pesquisa de campo, o 

que segundo Yin (2005) é utilizado dentro de um enfoque contemporâneo e de um contexto 

real, em que propõe analisar um conflito, inserido em um tempo e em um espaço, na busca 

pela evidência de sua problemática, sem manipular comportamentos relevantes. Nesse caso, 

foi realizado o mapeamento das atividades com levantamento de aspectos e impactos, para 

diagnóstico do Sistema de Gestão Ambiental foi utilizado o formulário AVALIAMB 

elaborado por Barros e Wasserman em 2009. Para coleta de dados foi realizada avaliação da 

estrutura administrativa e reuniões com a Alta Direção e para obtenção de dados secundários 

foi feita a avaliação da documentação legal pertinente aos processos da empresa.  

 

A análise desses fatores se deu com aplicação da matriz SWOT que serve para analisar os 

pontos fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças de um negócio. Segundo Nakagawa 

(2012), “depois de preenchida a tabela, é interessante que ela seja analisada por terceiros para 

ter a garantia da imparcialidade das informações, em seguida, é preciso verificar com a 

empresa as alternativas para sanar os problemas ou para impulsionar os pontos fortes, ou seja, 

elaborar um plano de ação”. 

3.2. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

O mapeamento das atividades empresariais se deu através de verificação de campo. As 

áreas de atividades da SGA Toyota, dividem-se em: administrativas e operacionais. O anexo 

B retrata melhor tais aspectos. 
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As áreas administrativas contemplam os setores de: Contabilidade, Financeiro, Vendas, 

Pós-Venda, Caixa, TI, Agendamento, Compras, Garantia, Peças e Ambiental. Já as áreas 

operacionais são: Oficina, Posto de Lavagem, Acessórios, Fast Repair e Serviços Gerais. 

 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Contabilidade: área administrativa que faz escrituração de fatos decorrentes das operações 

que alterem o patrimônio da empresa, bem como o levantamento das demonstrações contábeis 

(balancete mensal, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, etc.) para 

cumprimento de obrigações assessórias e análise para tomada de decisão. 

Financeiro: é o responsável por lidar com todas as questões relativas as finanças, visando o 

alcance dos objetivos da empresa. Entre eles estão a tesouraria, o controle das contas a pagar e 

a receber, o planejamento, a gestão dos impostos, o controle de riscos e a divulgação de 

informações para os investidores. 

Vendas: setor responsável pelas vendas de veículos novos e seminovos na SGA Toyota. 

Entrega técnica: adjunto do setor de vendas. Inclui a entrega do veículo num prazo 

determinado após a sua compra. É um dos momentos mais importantes para um cliente que 

acaba de adquirir um novo veículo e por isso, qualidade e excelência são excepcionais. 

Pós-Vendas: área administrativa responsável por cuidar da qualidade do serviço e satisfação 

do cliente depois que um veículo é vendido.  Prepara e monitora todo o processo enquanto um 

veículo é deixado na Oficina para reparos mecânicos e manutenções periódicas. Em 2018, 

segundo a pesquisa de mercado realizada pela global J.D. Power, a Toyota se destacou como 

montadora de melhor pós-vendas. 

Caixa: setor responsável por receber pagamentos de serviços e produtos. 

Agendamento: setor que realiza agendamentos das inspeções e manutenções veiculares 

através de atendimento telefônico e presencial. Acoplado, existe também um atendimento 

específico que realiza pesquisas telefônicas para saber o nível de satisfação do cliente com os 

serviços prestados.  
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Compras: setor que realiza, controla e monitora a compra dos insumos necessários para 

funcionamento da loja.  

Garantia: setor responsável por enviar por logística reversa as peças de garantia para a 

montadora. 

Balcão de Peças: setor que faz a venda de peças automotivas.  

TI: área responsável pela gestão dos sistemas de informação da SGA Toyota. 

Ambiental: área responsável por monitorar, planejar e executar procedimentos que garantam 

a perpetuação do sistema de Gestão Ambiental e manutenção da certificação ISO 14001.  

SAC: serviço de atendimento ao cliente. Área administrativa que acompanha os 

procedimentos de vendas e pós-vendas para garantir um bom atendimento ao cliente.   

Kaizen One Toyota: área de análise de qualidade. O Kaizen Toyota é uma filosofia que 

ajuda a garantir a máxima qualidade, a eliminação de desperdícios e melhorias na eficiência, 

tanto em termos de equipamentos como de procedimentos de trabalho. Ou seja, a pessoa 

responsável por essa função administrativa trabalha com buscas a atingir a excelência e 

melhoria continua nos processos, também é quem acompanha o sistema a fim de garantir bons 

resultados.  

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 

Oficina: responsável por todo reparo dos veículos. Esse setor é considerado 

potencialmente poluidor devido aos resíduos que são gerados e descartados, como por 

exemplo óleos lubrificantes, combustíveis e componentes contaminados.  

Posto de Lavagem: área onde acontece a lavagem dos veículos. Esse setor é considerado 

potencialmente poluidor devido ao descarte do efluente contaminado e também é um setor em 

potencial devido ao consumo elevado de água.  

Acessórios: área onde são instalados demais acessórios nos veículos.  

Fast Repair: área onde acontece o serviço de pintura expressa, e reparos rápidos. Não é 

considerada funilaria, porém gera resíduos contaminados como resíduos de solvente, tintas e 

etc.  
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Serviços Gerais: área responsável pela manutenção e limpeza das áreas internas e 

externas. Responsável por descartar e acondicionar corretamente os resíduos para que seja 

feita a correta destinação.  

 

3.2.1 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Diante do mapeamento de atividades também se fez necessário analisar os aspectos e 

impactos ambientais mais frequentes nas áreas e quais são comuns entre elas. De acordo 

com a NBR ISO 14001:2015 o aspecto ambiental pode ser compreendido como o 

elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente e impacto ambiental como qualquer mudança no meio ambiente resultante 

parcial ou totalmente das atividades, produtos ou serviços. Para cada atividade existente 

nos processos em análise, devem ser identificados os aspectos e impactos relacionados. 

Dentro de uma mesma atividade podem existir vários aspectos e impactos. As seguintes 

situações devem ser levadas em consideração nos levantamentos: 

 Aspectos Ambientais indiretos que a concessionária possa influenciar; 

 Condição de ocorrência do aspecto: normal (N) e anormal (A); 

 Possíveis situações de emergência (E) decorrentes das atividades, serviços e 

produtos atualmente existentes, proveniente de uma condição anormal; 

 Os aspectos ambientais antecedentes as atividades da unidade, foram devidamente 

levantados e registrados constatando que não houve impacto ambiental 

significativo bem como no processo de implantação e operação da unidade.  

De acordo com o proposto pela NBR ISO 14001, para cada aspecto identificado há de se 

mensurar a frequência/probabilidade de ocorrência, bem como a gravidade de nível de 

importância.  

O anexo A dispõe de todas as avaliações de aspectos e impactos da SGA Toyota no ano de 

2019, porém a tabela 3 e por conseguinte tabela 4 trará separadamente os aspectos e impactos 

das áreas mapeadas bem como a contagem dos mesmos (a contagem se refere a quantidade de 

vezes que os aspectos/impactos foram notados perpassando pelas áreas).  
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Tabela 3 - Aspectos da SGA Toyota 

Aspectos Contagem  

Acidentes ambientais - Vazamentos de fluídos de bateria 2 

Acidentes Ambientais (vazamentos/ derramamentos) 1 

Acidentes ambientais (Vazamentos/ Derramamentos: Produtos químicos ou 

Óleo/ Descarregamento a granel e tambores.) 

4 

Consumo de Água 2 

Consumo de energia elétrica 3 

Descarte de Baterias Veiculares 1 

Descarte de borra de tinta 1 

Descarte de efluente de lavagem (com produto químico) 2 

Descarte de embalagem plástico contaminada 1 

Descarte de entulho de construção 1 

Descarte de EPI'S contaminados 2 

Descarte de escova contaminada 1 

Descarte de esponjas contaminadas 1 

Descarte de espuma contaminada 1 

Descarte de espuma ou esponja contaminados 2 

Descarte de estopa contaminada 1 

Descarte de filtro de combustível 1 

Descarte de filtro de óleo 1 

Descarte de fluído de arrefecimento 1 

Descarte de graxas 1 

Descarte de lixas contaminadas 1 

Descarte de lodo caixa separadora (areia, terra, pedra) 2 

Descarte de óleos (sujos/ lubrificante) 2 

Descarte de palha de aço contaminada 1 

Descarte de panos contaminados 3 

Descarte de papel/papelão contaminados 2 

Descarte de peneira de coar tinta 1 

Descarte de plástico contaminado 1 

Descarte de pó de produtos químicos/ massas/ tintas e vernizes 1 

Descarte de produto químico 1 

Descarte de resíduos de tinta 1 

Descarte de solvente 1 
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Descarte de sucata metálica contaminada 1 

Descarte de tambor 1 

Descartes de estopas contaminadas 1 

Destinação de pilhas e baterias 1 

Destinação de resíduos contaminados 4 

Emissão de névoas de tintas e vernizes 1 

Explosão no tanque ar comprimido 1 

Incêndio e Explosão (manuseio, armazenamento e fracionamento) 1 

Incêndio e Explosão (manuseio, armazenamento e operação) 1 

Incêndio/ Explosão /Vazamento 2 

Incêndio/Explosão (aterro industrial/ coprocessamento e incineração) 1 

Respingos de óleos 3 

Respingos de produtos químicos perigosos 2 

Respingos de tinta 1 

Vazamento de combustível 1 

Vazamento de óleo 3 

Vazamento de produtos químicos perigosos 2 

Vazamento de tintas 1 

Total Geral 75 

 

Fonte: Produzido pela própria Autora. 

 

Tabela 4 - Impactos da SGA Toyota 

Impactos Contagem 

Contaminação do Solo 1 

Contaminação do Solo e da Água 65 

Contaminação do solo, da água e do ar 4 

Diminuição de Recursos Naturais 5 

Total Geral 75 

 

Fonte: Produzido pela própria Autora. 
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Os impactos ambientais presentes na concessionária podem ser descritos no gráfico 1. 

Pôde-se perceber que o impacto mais presente neste ambiente é a Contaminação do Solo e 

da Água totalizando 87% de todo impacto gerado na concessionária. 

 

Gráfico 1 - Impactos Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Produzido pela própria autora. 

Sendo assim, diante do mapeamento das atividades e avaliação dos aspectos e impactos 

ambientais e levando em consideração a especificidade da concessionária, foi aplicado o 

diagnóstico AVALIAMB, já que uma parte dos fatores externos foram notados através de 

mapeamento.  

3.3. DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

– AVALIAMB 

 

O AVALIAMB é um questionário que gera relatório com o propósito de diagnosticar o 

Sistema de Gestão Ambiental baseando-se em cada elemento que compõe a norma ISO 

14001, buscando adequação e melhoria dos processos que serão avaliados em uma auditoria. 

Cada um dos temas avaliados pelo diagnóstico é detalhado no formulário proposto e feita 

uma avaliação mais acertada de cada um dos itens de acordo com suas particularidades, e a 

partir daí seus resultados assinalam o grau de conformidade empresarial com os parâmetros da 

norma ISO 14001. O modelo é respondido através de um modelo de matriz multicritérios, que 
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consiste uma técnica de apoio a liderança das organizações na tomada de decisões, sob a 

influência de uma multiplicidade de respostas (GOMES, 2002). 

O formulário AVALIAMB, que é um modelo estruturado para se obter um diagnóstico é 

composto por uma matriz com diversos critérios que auxiliam as lideranças das organizações 

na tomada de decisões conforme as múltiplas respostas.  Esse modelo também pode ser gerar 

um feedback para sistema de gestão que já está em funcionamento, como é o caso da SGA 

Toyota.  

Figura 10 - Ordenamento de áreas e processos avaliados pela auditoria de gestão 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. (Adaptado de AVALIAMB) 

 

O preenchimento do AVALIAMB leva em consideração 16 requisitos de gestão ambiental 

(figura 7). Para cada item, existem perguntas que devem ser avaliadas de 0 a 4 seguindo os 

seguintes parâmetros: 

0 (zero) para quando o empreendimento não tiver realizado nenhuma verificação ou ação 

no sentido; 

1 (um) para quando não tiver realizado a ação, mas pretender implementar; 

2 (dois) no caso de implementação, porém sem formalização; 

3 (três) para quando a ação estiver em fase de implementação formal e,  
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4 (quatro) nos casos onde as ações estiverem implementadas e em conformidade. 

Após a avaliação de cada item individualmente, o subgrupo obtém uma porcentagem de 

adequação com variação de 0% a 100% (quadro 2), quanto mais próximo de 100% maior o 

seu grau de conformidade com a norma NBR ISO 14001, e quanto mais próximo de 0% 

menor o grau de conformidade. Essa porcentagem representa o quanto a empresa precisa 

trabalhar para o enquadramento nas exigências da NBR ISO 14001:2015. 

Quadro 2 - Porcentagem de atendimento e adequação a norma 

POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 100% 

 

Fonte: AVALIAMB (BARROS e WASSERMAN, 2009). 

O formulário apresenta também uma pontuação mais sistemática, através de inserção de 

dados de resposta ao questionário e cálculo matemático variando de 0 a 5 dividida em blocos, 

sendo eles: 

 0 a 1,9 pontos: a gestão ambiental ainda não possui o equilíbrio adequado. 

 2,0 a 3,9 pontos: a gestão ambiental ainda se apresenta frágil, porém está no 

caminho para atingir o equilíbrio. 

 4,0 a 5,0 pontos: gestão ambiental próxima à conformidade com os requisitos da 

ISO 14001 e está mais adequadamente equilibrado.  

Essa pontuação é o principal indicador de nível de maturidade do Sistema de Gestão e 

retrata com mais precisão seu comportamento frente às exigências em busca da conformidade 

legal.  

3.4. MATRIZ SWOT 

A matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), em português 

FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma ferramenta de gestão 

utilizada para posicionar ou investigar a posição estratégica da empresa. Ela se apresenta 

como uma análise do contexto das organizações e permite visualizar o ambiente interno, 

através da identificação dos pontos fortes e fracos, e ambiente externo da organização, 

através das oportunidades e ameaças. Essa metodologia é convenientemente representada 

pelo seguinte diagrama (figura 11): 
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Figura 11 - Diagrama da Matriz SWOT 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Medeiros, 2016 

De acordo com Galvão (2008) o ambiente interno está sob o poder e controle da alta 

administração, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos 

próprios membros da organização. Sendo assim “quando for percebido um ponto forte, ele 

deve ser ressaltado ao máximo; e quando for percebido um ponto fraco, a organização 

deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito” (GALVÃO, 2008).  Já o 

ambiente externo, de acordo com Galvão (2008) é tido como fora do controle da 

organização, mas de extrema importância de conhecimento e monitoramento com vistas à 

aproveitar as oportunidades e esquivar-se das ameaças. De acordo com Silva (2011) a 

análise da matriz SWOT é uma ferramenta essencial e que possibilita a Alta 

Administração a elaboração de estratégias para obter vantagem competitiva e melhor 

desempenho, pois permite uma visão clara e objetiva do cenário empresarial. Ou seja, são 

compreendidos os fatores de influência e, portanto, as tomadas de decisão acontecem de 

forma mais intencional. “Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados 

com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa 

será por certo, competitiva no longo prazo” (RODRIGUES, et al., 2005 apud Silva, 2011).  

O cruzamento das forças com as oportunidades indicam as prioridades e alavancagens do 

negócio, em contrapartida, o cruzamento das fraquezas com as ameaças, as fragilidades e 
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seus respectivos pontos críticos. No entanto, cabe ressaltar que perante o ambiente interno 

a empresa tem a oportunidade de interagir e minimizar efeitos, já no ambiente externo não 

existe um controle, portanto faz-se necessário monitorar e estar em frequente atenção. 

A definição dos itens consideráveis para um Plano de Ação Estratégico se dão pela 

medição da relação entre o cruzamento dos itens. O grau de relação é medido entre baixa, 

média e alta relação e as determinações de acordo com a matriz utilizada aponta o 

seguinte:  

 Forças x Oportunidades: alavancagens 

 Fraquezas x Oportunidades: restrições 

 Forças x Ameaças: vulnerabilidades 

 Fraquezas x Ameaças: problemas 

 

4. RESULTADOS 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

O estudo de caso se deu através da aplicação do formulário AVALIAMB e da análise SWOT 

realizada pela Alta Administração da SGA Toyota.   

4.1.1 AVALIAMB 

De acordo com o preenchimento do formulário AVALIAMB obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

 Atendimento de 90% a 100%: os itens quantificados nessa faixa de percentual são: 

Política de Meio Ambiente, Requisitos Legais e Corporativos, Objetivos e Metas, 

Estrutura Organizacional e Responsabilidade, Conscientização e Treinamento, 

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, Ruídos e Higiene e Saúde).   

 

 Atendimento de 60% a 89%: os itens avaliados nesse percentual são, 

respectivamente: Aspectos Ambientais Específicos, Programa de Gestão Ambiental, 
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Comunicação, Controle Operacional (Gestão de Emissões Atmosféricas, Gestão de 

Materiais e Processo de Produção e Operação) e Auditoria Interna. 

 

 Atendimento de 0% a 59%: nenhum dos itens se enquadram nessa faixa.   

 

 

Figura 12 - Itens do SGA e Percentual de Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AVALIAMB, 2019 
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Figura 13 - Resultado da Avaliação do SGA 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AVALIAMB, 2019 

 

Sendo assim, e com base na resposta obtida pelo formulário AVALIAMB, o SGA 

apresentou um resultado de 4,63 pontos classificando a concessionária como um 

empreendimento que tem seu SGA bem próximo da conformidade total. Neste cenário, pode-

se constatar que o SGA apresenta uma maturidade considerável e uma melhor resposta às 

externalidades, gerando um aumento no desempenho. Entretanto, os itens Aspectos 

Ambientais Específicos, Gestão das Emissões Atmosféricas e Processos de Produção e 
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Operação apresentaram percentual inferior à 70% e, por isso, devem ser considerados Fatores 

Críticos de Sucesso.  

Na seção Avaliação dos Fatores Críticos de Sucesso serão discutidos com mais 

detalhes os 3 critérios que ficaram com percentual inferior à 70%, uma vez que o modelo 

revela que tais itens demandam um plano de ação e maiores esforços direcionados às ações 

para ajuste e correção dos itens às exigências da norma. 

4.1.2 ANÁLISE SWOT 

 A análise do SWOT se caracterizou também como ferramenta para identificação dos 

fatores críticos de sucesso. Nesse sentido, foi utilizada a última análise de SWOT da SGA 

Toyota realizada pela Alta Administração e datada em 2019.  

 

Quadro 3 - Ambiente Interno 

Forças Fraquezas 

Clima Organizacional Racionalização dos investimentos ambientais 

Comprometimento da Alta Administração 

com a Gestão 
Rotatividade de colaboradores muito alta 

Conscientização para separação dos resíduos Colaboradores com baixa escolaridade 

Divulgação do SGA "todas as mídias" 
Ausência de back up para o Responsável 

Ambiental 

Lançamento de efluente na rede de esgoto e 

em conformidade com a legislação vigente 
Colaboradores pouco participativos no SGA 

Mapa de Adequação Ambiental atendido 

100% 

 

Marca forte e consolidada 

Opções de fornecedores para destinação de 

resíduos 

Pessoa capacitada e treinada para trabalhar 

na Gestão Ambiental 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. 

 

Quadro 4 - Ambiente Externo 
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Oportunidades Ameaças 

Aumento do número de passagens de 

veículos 

Aumento do combustível (resultando no 

aumento do custo de destinação) 

Equipamentos elétricos mais eficientes (com 

baixo consumo de energia) 
Aumento do consumo e custo de energia   

Desenvolvimento de serviços que reduzam o 

consumo de água na lavagem 
Novos concorrentes na região 

Melhoria das relações com o cliente e 

fornecedores 

Aumento do preço para destinação de 

resíduos perigosos 

Melhoria das relações com a comunidade 

(Empresa verde) 
Legislações cada vez mais restritivas 

 Recessão, baixa na vendas 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. 

 

Nesse caso o enfoque para identificar os fatores críticos de sucesso já determinados pela alta 

administração foram provenientes do cruzamento de fraquezas e ameaças chamadas de 

PROBLEMAS. O quadro 5 mostra tal relação: 

 

Quadro 5 - Fraquezas x Ameaças (Grau de Relação) 

Análise SWOT 

Matriz SWOT 
   

Grau de Relação  Fraquezas 

 

Baixa Relação 
  

Rotatividade 
de 

colaboradores 
muito alta. 

Colaboradores 
com baixa 

escolaridade. 

Racionalização 
dos 

investimentos 
ambientais. 

Colaboradores 
pouco 

participativos 
no SGA. 

Ausência de 
back up para o 
Responsável 
Ambiental. 

Média Relação 
  

Alta Relação 
  

Ameaças  PROBLEMAS 

 

Aumento do consumo e 
custo de energia  

Baixa Relação Alta Relação Alta Relação Média Relação Baixa Relação 

Aumento do combustível 
(resultando no aumento do 

custo de destinação). 
 

Baixa Relação Baixa Relação Média Relação Baixa Relação Baixa Relação 

Aumento do preço para 
destinação de resíduos 

perigosos. 
 

Baixa Relação Baixa Relação Média Relação Média Relação Baixa Relação 
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Novos concorrentes na 
região.  

Alta Relação Média Relação Média Relação Baixa Relação Baixa Relação 

Legislações cada vez mais 
restritivas  

Média Relação Baixa Relação Média Relação Baixa Relação Média Relação 

 

Fonte: Produzido pela própria autora. 

 

Sendo assim, os fatores críticos de sucesso a serem considerados para a análise posterior 

foram os de alta relação, são eles:  

 

 Novos concorrentes na região X Rotatividade de colaboradores muito alta; 

 Aumento do consumo e custo de energia X Colaboradores com baixa escolaridade; 

 Aumento do consumo e custo de energia X Racionalização dos investimentos 

ambientais.  

 

4.2 ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Categorizando os fatores, identificamos que demandam principalmente de aspectos sociais 

e econômicos. O plano de ação definido para a diminuição das fragilidades e melhor 

direcionamento estratégico diante dos fatores críticos de sucesso foram: 

 

Quadro 6 - Plano de Ação em resposta aos fatores críticos de sucesso - 

AVALIAMB 

Pontos AVALIAMB 
Riscos e 

Oportunidades 
Ação Estratégica Prioridade 

Aspectos Ambientais Específicos 

Risco: não 
aproveitamento de 
informações que 
podem contribuir 
para uma melhora no 
sistema de gestão 
ambiental. 
 
Oportunidade: 

melhoria na gestão 
hídrica e garantia de 
segurança hídrica na 
região.  

Repassar para o INEA 
dados das análises de 
efluentes realizadas 
na SGA Toyota todas 
em conformidade com 
a legislação vigente 
contribuindo no Plano 
Estadual de Recursos 
Hídricos do RJ, uma 
vez que as águas dos 
aquíferos são 
utilizadas 

normalmente para o 
abastecimento da 
região de Piratininga, 
demonstrando a 
preocupação e 
posicionamento da 
SGA Toyota na 

Média 
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Quadro 7 - Plano de Ação em resposta aos fatores críticos de sucesso - SWOT 

segurança hídrica. 

Gestão das Emissões Atmosféricas 

Risco: 
desconhecimento das 
emissões geradas por 
veículo que transita 
na concessionária. 
 
 
Oportunidade: 
demonstrar um 
diferencial realizando 
medição dos veículos 
passantes e repassar 
essas informações 
para clientes e 
comunidade. 

Realizar estudo que 
demonstre a média 
veicular de emissão 
de toneladas/por ano 
e tempo médio de 
permanência do 
veículo na 
concessionária para 
estimar a quantidade 
de emissão de 
poluentes 
atmosféricos. 

Média 

Processos de Produção e Operação 

Risco: demora na 
atualização e 
adequação da 
empresa nas novas 
tecnologias. 
 
Oportunidade: 
melhoria nos 
processos, produtos 
e serviços com base 
na modernização.  

Frequentemente 
buscar informação 
sobre as novas 
tecnologias 
disponíveis no 
mercado e sobre os 
melhorias possíveis 
para gestão.  

Média 

Pontos Cruzados - SWOT Riscos e Oportunidades Ação Estratégica Prioridade 

Novos concorrentes 
na região. 

Rotatividade de 
colaboradores muito 
alta. 

Risco: Migração de 
funcionários para outros 
distribuidores/montadoras. 
Oportunidade: 
Diferencial competitivo da 
Toyota em relação às 
demais. 

Buscar a melhoria 
contínua para se 
manter em destaque 
no mercado. 

Média 

Aumento do 
consumo e custo de 
energia   

Colaboradores com 
baixa escolaridade. 

Risco: Baixo know-how 
na economia de energia, 
dissociando custos ao 
consumo. Por faltar 
pensamento crítico não é 
considerado o consumo 
consciente. 
Oportunidade: capacitar 
colaboradores para melhor 
conduta, transferindo 
conhecimento e agregando 
valor.  

Dar um enfoque ao 
realizar os 
treinamentos 
ambientais, 
informando as 
metas de redução e 
as atitudes corretas 
pra remediar os 
impactos.  

Média 

Aumento do 
consumo e custo de 
energia   

Racionalização dos 
investimentos 
ambientais. 

Risco: Pouco investimento 
nas aquisições de novas 
tecnologias. 
Oportunidade: Por 
identificar a 
predominância de uma 
matriz energética, surge a 
possibilidade de se investir 
em novas tecnologias, 

Buscar informações 
e fornecedores 
qualificados para 
inserção de novas 
tecnologias. 
Levantar custos e 
realizar estudo de 
viabilidade. Utilizar-
se do método TBP 

Alta 
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Fonte: Produzido pela própria autora. 

 

Sendo assim, o quadro 6 e 7 relacionam-se entre si por demonstrar os fatores críticos a 

partir das análises obtidas pelo cruzamento e/ou rodagem das matrizes. Os planos de ação 

esclarecem os riscos e oportunidades a partir dos pontos levantados e sugerem ações 

estratégicas para mitigar impactos e alcançar alavancagens resultando no sucesso do negócio.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma avaliação dos fatores críticos de 

sucesso inerentes à concessionária SGA Toyota. Além disso, também permitiu uma pesquisa 

de campo para obter dados mais consistentes e o ponto de vista da Alta Administração.  

 

Ao fazer a identificação dos fatores utilizando-se de ferramentas, verificou-se que as partes 

mais complexas e desgastantes do processo são Aspectos Ambientais Específicos, Gestão 

das Emissões Atmosféricas e Processos de Produção e Operação e também 

Colaboradores com baixa escolaridade, Aumento do consumo e custo de energia, 

Rotatividade de colaboradores muito alta, Novos concorrentes na região e 

Racionalização dos investimentos ambientais. Demonstrando assim, que os objetivos 

propostos foram realmente alcançados.  

 

O formulário AVALIAMB, de certa forma, se caracterizou como uma limitação da pesquisa, 

uma vez que conseguiu mostrar a situação da concessionária frente aos requisitos da norma 

ISO 14001:2004, porém por estar em uma versão antiga da norma e diante de uma empresa já 

certificada pela NBR ISO 14001:2015 deixa dúvidas quanto ao grau de criticidade do sistema. 

Em contrapartida, um grande sucesso se evidencia através da uso SWOT que demonstra as 

vulnerabilidades e problemas já conhecidos pela Alta Administração.  

 

como por exemplo: 
energia solar 
(fotovoltáica). 

para redução do 
indicador energia. 
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Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias onde 

através de um plano de ação os fatores críticos de sucesso sejam tratados e analisados para a 

tomada de decisão visando o alcance de objetivos e metas bem como alavancagens do 

negócio.  

 

Nesse sentido, a utilização das ferramentas empregadas nesse trabalho permitem à Alta 

Administração uma resposta rápida e eficiente. Além disso, motiva a melhoria contínua de 

todas as partes interessadas.   
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ANEXO A – TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DA SGA TOYOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO B – MATRIZ DE COMPETÊNCIA 

 

Matriz de Competências – Terceiros Indiretos 
Atualizado em 19/02/2019 

Revisão 02 

Atividades Atividades executadas 

Treinamentos (Treinamentos / 

Habilidades / conhecimentos 

necessários). 

Treinamento Obrigatórios por 

Setor 

Prestação de Serviços - - 
Política Ambiental, Matriz de 

Resíduos Geral/ PL.09.01-PAE 

 

Matriz de Competências – Gerentes 
Atualizado em 19/02/2019 

Revisão 02 

Atividades Atividades executadas 

Treinamentos (Treinamentos / 

Habilidades / conhecimentos 

necessários). 

Treinamento Obrigatórios por 

Setor 

Gerente de Vendas 

Gestão comercial e de pessoas; 

Chefia de Oficina. 

 Gerentes: Política Ambiental, PR 01 

– Identificação e Avaliação de AIA, 

TB 01.001 AIA Administração, IT 

09.01 -Descarte e Manuseio de 

Resíduos, Matriz de Resíduos 

Administração, Ficha de 

Comunicação Ambiental, PR 06 - 

Medição e Monitoramento, PL 06.01 

Gerente de Pós Vendas 

Gerente de Peças 

Chefe de Oficina 

Gerente Financeiro 



 

  

- Programa de Gestão Ambiental, PL 

06.02 - Plano de Monitoramento, PR 

07 - Auditorias, PR 08 - Análise 

Crítica pela Administração, PL 09.01 

– PAE, Indicadores Ambientais; I.T 

08.01 - Avaliação de Riscos e 

Oportunidades; SWOT 

 

 

Matriz de Competência - Brigada de Emergência 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 

Treinamentos (Treinamentos / 

Habilidades / conhecimentos 

necessários). 

Treinamentos 

obrigatórios por setor 

Chefe de 

Brigada  

a) Chefe de Brigada  

Verificar a necessidade de abandono de área; 

Assumir o comando de sua equipe, tanto nos treinamentos como nos casos 

reais; 

Solicitar informações complementares sobre as estruturas dos locais de 

ocorrências; 

Treinamento uso de Extintores. 

 

PL 09.01 - Plano de 

atendimento a 

Emergência/ PL 09.02 - 

Plano de Simulados/ 

Relatório de Ocorrência. 

Treinamento uso de hidrantes. 

 



 

  

Brigadistas 

Acompanhar ininterruptamente todas as equipes e o desenvolvimento de cada 

ação, orientando e emitindo novas instruções quando necessários; 

 Avaliar a situação do sinistro e deliberar sobre a liberação do local; 

Responsável pela coordenação dos brigadistas na execução das ações de 

emergência; 

Responsável pela segurança de todos os brigadistas em ações (priorizar a vida 

e posteriormente o patrimônio e o meio ambiente); 

Orientar as ações a serem realizadas pelos brigadistas; 

Coordenar, após a ocorrência, o rescaldo, limpeza e guarda dos equipamentos 

utilizados. 

b) Brigadistas: 

Dirigir ao ponto de encontro da Equipe; 

Executar as ações sob a orientação do Chefe de Brigada e/ou Líder de Brigada; 

Após a ocorrência, fazer o rescaldo, limpeza e guarda dos equipamentos 

utilizados; 

Inspecionar e promover o abandono conforme solicitação do Líder de Brigada; 

Indicar ao pessoal da área o caminho a ser percorrido, em casos de dúvidas; 

Dispensar especial atenção aos terceiros e visitantes. 

Treinamento uso do kit de 

emergência. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Matriz de Competência -  ESGA 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 

Treinamentos (Treinamentos / 

Habilidades / conhecimentos 

necessários). 

Treinamentos obrigatórios por setor 

Responsável 

Ambiental  

Manter a contínua adequação ao Sistema de 

Gestão Ambiental e relatar o desempenho do 

mesmo à Alta Direção 

Treinamento de Responsável 

Ambiental (ABRADIT) com a 

Empresa Vkarpinski - totalizando 16 

horas de Treinamento. 

Norma ISO 14001/2004 - Sistema de Gestão 

Ambiental, Política Ambiental, Manual do Sistema 

de Gestão Ambiental, PR 01, PR 02, PR 03, PR 04, 

PR 05, PR 06, PL 06.01, IT 06.01, PL 06.02, PL 

06.03, PR 07, PR 08, PR 09, PL 09.01, PL 09.02, 

PR 10, PL 10.01, IT 09.01, IT 09.02, IT 09.03, IT 

09.04, IT 09.05, IT 09.06, IT 09.07, IT 09.08, IT 

09.09, Matriz de resíduos;  I.T 08.01 - Avaliação 

de Riscos e Oportunidades; SWOT 

 

 

Matriz de Competência - Peças 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 
Treinamentos (Treinamentos / Habilidades / conhecimentos 

necessários). 

Treinamentos obrigatórios por 

setor 

Vendedor de 

Peças 

Atendimento ao cliente na venda de 

peças veiculares. 
- 

Política Ambiental, PR 01 – 

Identificação e Avaliação de 



 

  

Vendedor de 

Acessórios 

Atendimento ao cliente na venda de 

acessórios. 
- 

AIA, TB 01.04 AIA 

Departamento de peças; IT 09.01 

Descarte e Manuseio de 

Resíduos; IT 09.02 - Manuseio 

de Materiais Perigosos;  Matriz 

de Resíduos Dep. Peças; Ficha 

de Comunicação Ambiental; PL 

09.01 Plano de Atendimento à 

Emergência; Indicadores 

Ambientais. 

Instalador de 

acessórios 

Responsável por instalar acessórios 

veiculares. 
- 

Estoquista 
Controle e operação do setor de 

peças. 
- 

 

 

 



 

  

Matriz de Competência - Administrativo 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 
Treinamentos (Treinamentos / 

Habilidades / conhecimentos necessários). 

Treinamentos 

obrigatórios por setor 

Assistente 

administrativo 
Assistência na área administrativa e organização de arquivos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

 Política Ambiental, PR 

01 – Identificação e 

Avaliação de AIA, TB 

01.01 AIA 

Administração, PL 

09.01 – PAE, IT 09.01 

Descarte e Manuseio de 

Resíduos, Matriz de 

Resíduos, Indicadores 

Ambientais. 

Operador de Caixa Atendimento ao cliente e serviço de caixa. 

Entregadora Técnica Entrega de veículos. 

Auxiliar de Contas a 

Pagar 
Auxilia no setor financeiro 

Porteiro 
Atendimento ao cliente e controle da entrada e saída de pessoas e 

veículos 

Líder Kaizen Analista da qualidade do serviço. 

Consultor Técnico 
Atendimento ao cliente no recebimento do veículo para 

realização de serviço 

Avaliador VU Avaliação de Veículos 

Consultor de Vendas Venda de veículos novos e usados 

Programador de 

Serviços 
Controle do quadro de serviço 

Garantista Serviço de garantias de veículos. 

Consultor de Venda 

Direta 

Venda de veículos para público alvo específicos tais como: 

taxista, frotista, PCD, etc. 

Consultor de Consultor de vendas via telefone. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Televendas   

  

  

  

  

  

Consultor de Vendas 

Online 
Venda de veículos via internet. 

Contador Responsável do setor de contabilidade. 

Auxiliar de Vendas Faturamento de veículos novos e seminovos. 

Recepcionista Atendimento ao cliente. 

APS Pesquisa de Satisfação do cliente via telefone. 

SAC Serviço de atendimento ao cliente, recepção de clientes. 

F & I Serviços de financiamento. 

Administrador de 

Sistema 
Responsável de TI 

Manobrista Responsável por organizar os veículos nas vagas. 

Subcontador Auxilia no setor de contabilidade. 

Agendamento Realiza atendimento e agendamento de clientes. 

Compras/ Transporte 
Auxilia nas compras dos produtos utilizados na empresa e 

também na programação do guincho. 



 

  

Matriz de Competência - Oficina 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 
Treinamentos (Treinamentos / Habilidades 

/ conhecimentos necessários). 
Treinamentos obrigatórios por setor 

Alinhador e 

Balanceador 

Alinhamento e balanceamento 

veicular 
Treinamentos Toyota 

Política Ambiental, PR 01 – Identificação e 

Avaliação de AIA, TB 01.03 AIA Oficina, IT 09.01 

Descarte e Manuseio de Resíduos, IT 09.02 

Manuseio de Materiais Perigosos, IT 09.04 

Descarte de Resíduo Oleoso, IT 09.05 Descarte de 

Filtro de óleo - Filtro de Combustível, IT 09.06 

Controle da Caixa Separadora Água-Óleo (caso 

tenha); IT 09.07 Descarte de Peças Usadas e 

Materiais Descartáveis, IT 09.08 Descarte de 

Baterias Inservíveis, IT 09.09 - Limpeza da 

Oficina, IT 09.10 - Utilização do Equipamento 

Reciclador de Gás de A-C; Matriz de Resíduos 

Oficina (caso tenha), Ficha de Comunicação 

Ambiental; PL 09.01 Plano de Atendimento à 

Emergência; Indicadores Ambientais. 

Mecânico 
Realiza manutenção dos 

veículos 
Treinamentos Toyota 

Chefe de oficina Gestão do setor Treinamentos Toyota 

Pintor Pintura de Fast Repair Treinamentos Toyota 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Matriz de Competência - Zeladoria e Manutenção Predial 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 
Treinamentos (Treinamentos / Habilidades / 

conhecimentos necessários). 

Treinamentos 

obrigatórios por setor 

Encarregado de manutenção  

Realiza manutenção das instalações 

prediais / Limpeza da loja. 
- 

Política Ambiental, PR 01 

– Identificação e 

Avaliação de AIA, TB 

01.05 AIA Geral, IT 

09.01 Descarte e 

Manuseio de Resíduos, IT 

09.02 Manuseio de 

Materiais Perigosos, 

Matriz de Resíduos Geral; 

Ficha de Comunicação 

Ambiental; PL 09.01 

Plano de Atendimento à 

Emergência; Indicadores 

Ambientais. 

Auxiliar de Serviços Gerais 



 

  

 

 

Matriz de Competência – Posto de Lavagem 
Atualizado: 19/02/2019 

Revisão: 02 

Atividades Atividades executadas 
Treinamentos (Treinamentos / Habilidades / 

conhecimentos necessários). 

Treinamentos 

obrigatórios por setor 

Lavador 
Lavagem de veículos, diluição e 

utilização de produtos químicos. 
- 

Política Ambiental, PR 01 

– Identificação e 

Avaliação de AIA, TB 

01.02 AIA Lavagem, IT 

09.01 - Descarte e 

Manuseio de Resíduos; IT 

09.02 - Manuseio de 

Materiais Perigosos; IT 

09.06 - Controle da Caixa 

Separadora Água-Óleo; 

Matriz de Resíduos 

Lavagem; Ficha de 

Comunicação Ambiental; 

PL 09.01 Plano de 

Atendimento à 

Emergência; Indicadores 

Ambientais, Instrução 

Técnica Limpeza da Caixa 

Separadora 



 

  

APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO DE CASO – SGA TOYOTA 

 

 


