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RESUMO 

0 Sistema de Gestao Ambiental pode ser definido como urn conjunto de 
procedimentos para gerir ou administrar uma organiza~o, de forma a obter o 
melhor relacionamento com o meio ambiente. Urn sistema de gestao ambiental 
tern por objetivo dotar as organiza~oes de uma metodologia que as auxiliem a 
alcan~r os objetivos e metas ambientais e melhorar continuamente sua 
performance nessa area, promovendo assim o desenvolvimento sustentavel da 
sociedade. A implementa~o desse sistema, porem, e uma tarefa complexa 
que exige recursos e urn grande esfor~o por parte da administra~ao. Este 
trabalho discute os fatores criticos que determinam o sucesso da 
implementa~ao de urn Sistema de Gestao Ambiental, atraves da analise de 
caso de uma industria de alimentos, especificamente a Ferrero do Brasil 
Industria Doceira e Alimentar Ltda. 

Palavras chaves: Gestio Ambiental; Fatores Criticos de Sucesso; 
lmpactos Ambientais. 
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1 INTRODUCAO 

0 termo gestao ambiental e bastante abrangente. Ele e 

frequentemente usado para designar ac;oes ambientais em determinados 

espac;os geograficos, como por exemplo: gestao ambiental de bacias 

hidrograficas, gestao ambiental de parques e reservas florestais, gestao de 

areas de protec;ao ambiental, gestao ambiental de reservas de biosfera e 

outras tantas modalidades de gestao que incluam aspectos ambientais. 

A gestao ambiental empresarial esta essencialmente voltada para 

organizac;oes, ou seja, companhias, corporac;oes, firmas, empresas ou 

instituic;oes e pode ser definida como sendo um conjunto de politicas, 

programas e praticas administrativas e operacionais que levam em conta a 

saude e a seguranc;a das pessoas e a protec;ao do meio ambiente atraves 

da eliminac;ao ou minimizac;ao de impactos e danos ambientais decorrentes 

do planejamento, implantac;ao, operac;ao, ampliac;ao, realocac;ao ou 

desativac;ao de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases 

do ciclo de vida de um produto. 

Acompanhando este tema a Ferrero do Brasil Industria Doceira e 

Alimentar nao possui um sistema estruturado, o objetivo deste trabalho e 

nortear a implantac;ao de um sistema de gestao ambiental para a fabrica 

localizada na cidade de Poc;os de Caldas, no estado de Minas Gerais. 

Como estruturar uma proposta de implantac;ao do Sistema de Gestao 

Ambiental na Ferrero do Brasil Ltda? 

0 objetivo maior da gestao ambiental deve ser a busca permanente 

de melhoria da qualidade ambiental dos servic;os, produtos e ambiente de 

trabalho de qualquer organizac;ao publica ou privada. 

A busca permanente da qualidade ambiental e, portanto um processo 

de aprimoramento constante do sistema de gestao ambiental global de 

acordo com a politica ambiental estabelecida pela organizac;ao. 

Ha tambem objetivos especificos da gestao ambiental, claramente 

definidos segundo a propria norma NBR-ISO 14.001 que destaca cinco 

pontos basicos. 
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Alem dos objetivos oriundos da norma ISO, em complemento, na 

pratica, observam-se outros objetivos que tambem podem ser alcanr;ados 

atraves da gestao ambiental, a saber: 

• Gerir as tarefas da empresa no que diz respeito a politicas, diretrizes 

e programas relacionados ao meio ambiente e externo da companhia; 

• Manter, em geral, em conjunto com a area de seguranr;a do trabalho, 

a saude dos trabalhadores; 

• Produzir, com a colaborar;ao de toda a cupula dirigente e os 

trabalhadores, produtos ou servir;os ambientalmente compativeis; 

• Colaborar com setores economicos, a comunidade e com os 6rgaos 

ambientais para que sejam desenvolvidos e adotados processos 

produtivos que evitem ou minimizem agressoes ao meio ambiente. 

0 objetivo deste trabalho e consolidar, a partir de uma proposta 

para implementa9ao do SGA na empresa Ferrero do Brasil Ltda. 

A semelhanr;a das demais polfticas empresariais, a politica 

ambiental tambem tern o seu desdobramento em objetivos e metas a serem 

alcanr;ados em urn determinado periodo de tempo, alem de seguir uma 

16gica coerente com as fases de planejamento. Desta forma, os objetivos e 

metas devem refletir os aspectos e impactos ambientais significativos e 

relevantes visando o desdobramento em metas e objetivos ambientais a 

serem alcanr;ados operacionalmente por setores especlficos da empresa, 

com responsabilizar;ao definida. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo SILVA E MENEZES (2001, p.31), a pesquisa pode ser 

classificada de acordo com quatro criterios: natureza, abordagem do problema, 

objetivos e procedimentos tecnicos. Assim, este trabalho pode ser classificado, 

quanto a natureza da pesquisa, como pesquisa aplicada que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicac;ao pratica dirigidos a soluc;ao de problemas 

especificos, ainda envolvendo verdades e interesses locais. 

A partir da abordagem do problema que configura a pesquisa, o design 

utilizado no desenvolvimento da mesma foi de uma pesquisa qualitativa. 0 

estudo qualitative se justifica por que se busca diagnosticar a situac;ao da 

gestao ambiental da empresa do ramo alimentfcio. 

Ja referente aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como 

explorat6ria e descritiva. Explorat6ria por que visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema e construir hip6teses, e descritiva, por que 

descreve as caracteristicas de determinada populac;ao, envolve o uso de 

tecnicas de coleta de dados como check list e observac;ao sistematica (Silva e 

Menezes, 2001, p.31). 

Com base nos procedimentos tecnicos, a pesquisa e classificada como 

estudo de caso, o qual se caracteriza como urn tipo de pesquisa cujo objeto e 

uma unidade que se analisa profundamente. 

Segundo CUNHA (2006, p.81), "a metodologia tern como func;ao 

mostrar como andar no caminho das pedras, auxiliar a refletir e instigar urn 

novo olhar sobre o mundo: urn olhar curioso, indagador e criativo". 

0 trabalho mostra a implantac;ao de urn sistema de gestao ambiental, 

baseado na norma NBR ISO 14001: 1996 e na sua revisao 2004, atendendo a 

legislac;ao ambiental em vigor, atraves de pesquisa bibliografica, consulta a 

artigos tecnicos, levantamento de dados, identificac;ao de aspectos e impactos 

ambientais e entrevistas, a partir da auto-gestao, se limitando a apresentar os 

pontos fortes (resultados positivos alcanc;ados) e as dificuldades encontradas 

para implantac;ao do sistema. 

Para o desenvolvimento do estudo foram adotadas as seguintes 

estragegias: 
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• Revisao bibliografica sabre "metodologia de analise dos aspectos e 

impactos ambientais", "aplicac;ao do FMEA como ferramenta para 

analise de falhas", "adoc;ao do metoda de analise e soluc;ao de 

problemas, para controle de cada ac;ao - ciclo PDCA (Plan-Do-Check

Act)", "manuais de implantac;ao de sistemas de gestao ambientais", 

"ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos", e 

"implantac;ao de sistemas de gestao ambiental". 

• Em relac;ao aos procedimentos adotados, o trabalho esta baseado a 

partir de pesquisa bibliografica, consulta a artigos tecnicos e 

principalmente na estrutura da norma ABNT NBR ISO 14001 e 14004 

onde cada item da norma foi levantado e analisado de forma a se ter urn 

quadro consistente da implantac;ao do sistema na industria estudada. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Existe uma relagao entre todos os elementos e constituintes da 

sociedade. Os fatores essenciais dos problemas publicos, das questoes e 

programas a adotar devem sempre ser considerados e avaliados como 

componentes interdependentes de urn sistema total. 

De uma maneira ou de outra, somos forgados a tratar com complexes, 

com totalidades ou sistemas em todos os campos de conhecimento. lsto 

implica uma fundamental reorientagao do pensamento cientrfico. 

Nos ultimos anos, o triunfo da biologia molecular, o "fracionamento" do 

c6digo genetico, as consecutivas realizagoes na genetica, na evolugao, na 

medicina, fisiologia celular e muitos outros campos tornaram-se conhecimento 

comum. Nao ha como negar que existe uma relagao entre as diversas areas do 

conhecimento. 

A Teoria Geral dos Sistemas foi elaborada, em 1937, por Ludwig Von 

Bertalanffy, para preencher uma lacuna na pesquisa e na teoria da Biologia. Os 

seus primeiros enunciados sao de 1925 e ela e amplamente reconhecida na 

administragao da decada de 60. 

Na teoria geral dos sistemas a enfase e dada a inter-relagao e 

interpendencia entre os componentes que formam urn sistema que e visto 

como uma totalidade integrada, sendo impossivel estudar seus elementos 

isoladamente. E. disso que trata os conceitos de transagao e globalidade, o 

primeiro se refere a interagao simultanea e interdependente entre os 

componentes de urn sistema e o segundo diz que urn sistema constitui urn todo 

tecnico, dessa forma, qualquer mudanga em uma das partes afetara todo o 

conjunto. Buscava-se uma teoria que fosse comum a todos os ramos da 

ciencia e se pesquisavam os denominadores comuns para o estudo e 

abordagem dos sistemas vivos. Esta foi uma percepgao de diversos cientistas, 

que entenderam que certos principios e conclusoes eram validos e aplicaveis a 

diferentes setores do conhecimento humane. 

12 



3.1 SISTEMA 

Podem-se distinguir complexes de acordo com o seu numero, especie 

ou de acordo com suas relagoes. Existem as caracteristicas somativas e as 

caracteristicas constitutivas. As somativas representam, por exemplo, a massa 

molecular e o calor, enquanto as constitutivas nao sao explicaveis a partir de 

caracteristicas de alguma parte isolada, seguindo o pensamento de que "o todo 

e mais do que a soma das partes". (LOPES DE sA, 2006, p.34). 

Urn sistema pode ser representado por urn complexo de elementos em 

interagao, e pode ser definido de varias maneiras, como por exemplo, urn 

sistema de equagoes diferenciais simultaneas. 

3.1.1 Principais Conceitos de Sistemas 

De acordo com BERTALANFFY (1937, p.156), sistema e "urn todo 

organizado ou complexo, urn conjunto ou combinagao de coisas ou partes 

formando urn todo complexo ou unitario". Urn sistema e urn conjunto de objetos 

unidos por alguma forma de interagao ou interdependencia . Qualquer conjunto 

de partes unidas entre si pode ser considerado urn sistema , desde que a 

relagao entre as partes e o comportamento de todo seja o foco da atengao . 

Define-se sistema como urn conjunto de partes diferenciadas em inter-relagao 

umas com as outras, formando urn todo organizado que possui uma finalidade, 

urn objetivo constante. Urn sistema e uma totalidade integrada, o que implica 

que a compreensao da sua natureza e de seu funcionamento nao pode ser 

alcangada pela simples analise das partes que o compoem (as propriedades 

sistemicas sao destruidas quando urn sistema e dissecado - fisica ou 

teoricamente - em elementos isolados).Portanto, a abordagem sistemica 

enfatiza principios basicos de organizagao ao inves de se concentrar nos 

elementos ou substancias basicas. Portanto, urn conjunto de particulas que se 

atraem mutuamente (como o sistema solar) , urn grupo de pessoas em uma 

organizagao , uma rede industria, circuito eletrico , urn computador ou urn ser 

vivo podem ser visualizados como sistemas. 

Ainda para BERTALANFFY (1937, p.258), todo sistema possui urn 

objetivo geral a ser atingido. 0 sistema e urn conjunto de 6rgaos funcionais, 
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componentes, entidades, partes ou elementos e as relac;oes entre eles, a 

integrac;ao entre esses componentes pode se dar por fluxo de informac;oes, 

fluxo de materia, fluxo de sangue, fluxo de energia, enfim, ocorre comunicac;ao 

entre os 6rgaos componentes de urn sistema. 

Para LUHMANN (1997, p.BO), o conceito de "sistema" tern que ser 

compreendido em contraposic;ao ao conceito de "ambiente". Os elementos que 

compoem urn sistema estao distinguidos e relativamente isolados do ambiente, 

que sao todos os outros elementos que nao compoem o sistema. 0 sistema se 

estabelece, entao, a partir de urn corte, de uma ruptura com o ambiente, capaz 

de criar nele uma estrutura que e relativamente independente de todo o resto. 

A boa integrac;ao dos elementos componentes do sistema e chamada 

sinergia, determinando que as transformac;oes ocorridas em uma das partes 

influenciara todas as outras. A alta sinergia de urn sistema faz com que seja 

possivel a este cumprir sua finalidade e atingir seu objetivo geral com 

eficiencia; por outro lado se houver falta de sinergia, pode implicar em mau 

funcionamento do sistema, vindo a causar inclusive falha completa, morte, 

falencia, pane, queda do sistema etc. 

Varios sistemas possuem a propriedade da homeostase, afirma 

LUHMANN (1997, p.81) que em poucas palavras e a caracteristica de manter o 

meio interno estavel, mesmo diante de mudanc;as no meio externo. As reac;oes 

homeostaticas podem ser boas ou mas, dependendo se a mudanc;a foi 

inesperada ou planejada. 

Tambem pode-se construir modelos para abstrair aspectos de 

sistemas, como por exemplo urn modelo matematico, modelos de engenharia 

de software, graficos. 

Em termos gerais, sistemas podem ser vistos de duas maneiras: 

• atraves da analise, em que se estuda cada parte de urn sistema 

separadamente a fim de recompo-lo posteriormente. 

• atraves de uma visao holista, em que se entende que o funcionamento 

do sistema como urn todo, constitui urn fenomeno unico, i.e., irredutivel 

em suas partes. 
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3.1.2 Origem da Palavra Sistema 

Urn sistema, do grego sietemiun, e urn conjunto de elementos 

interconectados, de modo a formar urn todo organizado. E uma definigao que 

acontece em varias disciplinas, como biologia, medicina, informatica, 

administragao e etc. Sistema significa combinar, ajustar, formar conjunto, etc. 

(CHURCHMAN, 1976, p.174). 

3.1.3 Tipos de Sistema 

Urn sistema interage com o seu meio atraves de entradas e saidas. 

Nesses casas, e declarado com urn sistema aberto. 

Por MACIEL (1972, p. 123), os sistemas sao dinamicos e tern 

componentes e fluxos, que devem permanecer em sinergia e homeostase ao 

Iongo do tempo. 

Outra distingao e a relagao de sistemas fisicos para sistemas 

conceptuais: 

• Sistemas fisicos sao sistemas compostos de materia e energia, por 

exemplo urn conjunto de astros como o sistema solar com seus planetas 

orbitando ao redor da estrela Sol. 

• Urn circuito eletrico pode ser considerado urn exemplo de sistema em 

Engen haria. 

Sistemas conceituais sao compostos de ideias. Sistemas conceptuais 

geralmente existem para ajudar a busca de objetivos especificos ou podem ser 

usados para modelar sistemas fisicos. Urn conjunto de componentes 

interrelacionados pode ser declarado urn sistema, ou ainda ser abstraido para 

ser declarado urn componente de urn sistema maior. Sistemas permitem a 

pratica de "atividades", os sistemas conceptuais permitem que "coisas" sejam 

feitas na sociedade humana. 

Nas ciencias sociais o sistema economico e considerado como 

determinante dos demais sistemas, interferindo no sistema juridico, no sistema 

carcerario, no sistema da previdencia social etc. (CHURCHMAN, 1976, p.244). 
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No corpo humano, podemos definir sistemas como o sistema nervoso, 

o sistema circulat6rio, o sistema digestivo, sistema reprodutor, sistema 

respirat6rio. 

3.2 GESTAO 

3.2.1 Principais Conceitos de Gestao 

De acordo com JUCIUS e SHLENDER (1972, p.1 02), o conceito de 

gestao, transcreve que: "Administragao se refere ao campo das atividades 

humanas que tern como finalidade principal a coordenagao em grupo para o 

desempenho de fungoes de planejamento, organizagao, diregao e controle em 

relagao a certos fatores basicos, atraves de esforgos motivacionais 

apropriados, de maneira que os varios objetivos do grupo e dos individuos que 

dele fazem parte, sejam atingidos num grau 6timo com eficiencia 6tima". 

Segundo MOSIMANN e FISCH (1999, p.116), cada area da empresa, 

de acordo com as atribuigoes funcionais, tern a missao de dar suporte a 
administragao dos neg6cios, a fim garantir que os objetivos sejam alcangados. 

Dai surge o processo de gestao, que em ambito geral, encontra-se concebido 

sob tres etapas: planejamento, execugao e controle. 

3.2.2 Origem da Palavra Gestao 

Etimologia da palavra gestao, que deriva do latim gestore, que quer 

dizer ato de gerir, gerencia, administragao. (QUINELLO E NICOLETTI, 2006, 

p.83). 

3.2.3 Tipos de Gestao 

De acordo com MACEDO (1994, p.47), se uma unidade produtiva, ao 

ser planejada atraves de ferramentas e procedimentos adequados, certamente 

ela atendera a todas as requisigoes existentes relativas a qualidade ambiental. 

0 mesmo autor subdivide a gestao ambiental em quatro niveis: 
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• Gestao de Processos - envolvendo a avalia9ao da qualidade ambiental 

de todas as atividades, maquinas e equipamentos relacionados a todos 

os tipos de manejo de insumos, materias primas, recursos humanos, 

recursos logisticos, tecnologias e servi9os de terceiros. 

• Gestao de Resultados - envolvendo a avalia9ao da qualidade ambiental 

dos processos de produ9ao, atraves de seus efeitos ou resultados 

ambientais, ou seja, emissoes gasosas, efluentes liquidos, residuos s6 

lidos, particulados, adores, ruidos, vibra96es e ilumina9ao. 

• Gestao de Sustentabilidade (Ambiental) - envolvendo a avalia9ao da 

capacidade de resposta do ambiente aos resultados dos processos 

produtivos que nele sao realizados e que o afetam, atraves da 

monitora9ao sistematica da qualidade do ar, da agua, do solo, da flora, 

da fauna e do ser humano. 

• Gestao do Plano Ambiental - envolvendo a avalia9ao sistematica e 

permanente de todos os elementos constituintes do plano de gestao 

ambiental elaborado e implementado, aferindo-o e adequando-o em 

fun9ao do desempenho ambiental alcan9ado pela organiza9ao. 

Os instrumentos de gestao ambiental objetivam melhorar a qualidade 

ambiental e o processo decis6rio. Sao aplicados a todas as fases dos 

empreendimentos e poder ser: preventives, corretivos, de remedia9ao e pr6 -

ativos, dependendo da fase em que sao implementados. 

3.3 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL 

Gestao ambiental e urn aspecto funcional da gestao de uma empresa, 

que desenvolve e implanta as politicas e estrategias ambientais. 

Diversas organiza96es empresariais estao cada vez mais preocupadas 

em atingir e demonstrar urn desempenho mais satisfat6rio em rela9ao ao meio 

ambiente. Neste sentido, a gestao ambiental tern se configurado como uma das 

mais importantes atividades relacionadas com qualquer empreendimento. Alem 

dessa ferramenta, a problematica ambiental envolve tambem o gerenciamento 

dos assuntos pertinentes ao meio ambiente, por meio de sistemas de gestao 

ambiental, da busca pelo desenvolvimento sustentavel, da analise do ciclo de 

vida dos produtos e da questao dos passivos ambientais. 
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3.3.1 A busca de estrategias competitivas atraves do Sistema de Gestao 

Ambiental 

Apesar de a Ecologia ser uma ciencia antiga, sua evidencia comegou a 

ser considerado na decada de 60, como consequencia do avango internacional 

das industrias provocando a degradagao ambiental. Os anos 70 foram 

caracterizados por ambientalistas radicais, nao acreditando da convivencia 

entre ecologia e economia. A poluigao era vista como o prego a ser pago pelo 

desenvolvimento. Em 1972, a Organizagao das Nagoes Unidas - ONU reuniu 

pela primeira vez os governantes de diversos paises para discutir a capacidade 

limitada da natureza, ou seja, a sobrevivencia do planeta. Em 1983 a ONU 

atraves da Comissao Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

publicou o Relat6rio Brundland, Nosso Futuro Comum, baseado no 

Desenvolvimento Sustentavel, que alertava para a necessidade de busca de 

alternativas de desenvolvimento sem agressao ao meio ambiente, contrariando 

a visao predominante da epoca. 0 conceito de Desenvolvimento Sustentavel 

parte do tripe da "eficiencia economica, justiga social e harmonia ambiental", 

atendendo as necessidades atuais da sociedade sem prejudicar as 

necessidades futuras. (MEDEIROS, 2007, p.119). 

Como a questao ambiental vern ganhando cada vez mais espago 

dentro das organizagoes, por estar o mercado cada dia mais globalizado, 

aberto e competitivo, as empresas devem aplicar os conceitos de 

desenvolvimento sustentavel e responsabilidade social nos seus neg6cios. 

Para que isto ocorra, as questoes ambientais devem deixar de ser apenas 

operacionais, no que tange a melhoria da sua performance e atendimento a 
legislagao, devendo ser adotadas estrategias ambientais duradouras e 

perfeitamente alinhadas as suas estrategias organizacionais. 

Nesse cenario, a aplicagao das ferramentas previstas nos Sistemas de 

Gestao Ambiental - SGA tern se tornado urn grande aliado, disseminando a 

dimensao ambiental nas estrategias corporativas e competitivas adotadas 

pelas empresas. 
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3.3.2 Aspectos conceituais da Gestao Ambiental 

E parte da gestao global relacionada aos impactos ambientais, 

objetivos e metas ambientais e polftica ambiental das organizagoes. A Gestao 

Ambiental visa ordenar as atividades humanas para que estas originem o 

menor impacto possivel sobre o meio. Esta organizagao vai desde a escolha 

das melhores tecnicas ate o cumprimento da legislagao e a alocagao correta de 

recursos humanos e financeiros. 

Para MEYER (2000, p.21), a gestao ambiental e apresentada da 

seguinte forma: 

• Objeto de manter o meio ambiente saudavel (a medida do possivel), 

para atender as necessidades humanas atuais, sem comprometer o 

atendimento das necessidades das geragoes futuras. 

• Meio de atuar sobre as modificagoes causadas no meio ambiente pelo 

uso e/ou descarte dos bens e detritos gerados pelas atividades 

humanas, a partir de urn plano de agao viavel tecnica e 

economicamente, com prioridades perfeitamente definidas. 

• lnstrumentos de monitoramentos, controles, taxagoes, impos1goes, 

subsidies, divulgagao, obras e agoes mitigadoras, ah3m de treinamento e 

conscientizagao. 

• Base de atuagao de diagn6sticos (cenarios) ambientais da area de 

atuagao, a partir de estudos e pesquisas dirigidos em busca de solugoes 

para os problemas que forem detectados. 

Assim, para que uma empresa passe a realmente trabalhar com 

gestao ambiental deve, inevitavelmente, passar por uma mudanga em sua 

cultura empresarial; por uma revisao de seus paradigmas. Neste sentido, a 

gestao ambiental tern se configurado com uma das mais importantes atividades 

relacionadas com qualquer empreendimento. 

0 que deve ficar claro e que "gerir" ou "gerenciar" significa saber 

manejar as ferramentas existentes da melhor forma possivel e nao 

necessariamente desenvolver a tecnica ou a pesquisa ambiental em si. Pode 

estar ai o foco da confusao de conceitos entre a enorme gama de profissionais 

em meio ambiente. Pois, muitos sao partes das ferramentas de Gestao 

(ciencias naturais, pesquisas ambientais, sistemas e outros), mas nao 
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desenvolvem esta como urn todo esta func;ao pertence aos gestores ou 

gerentes ambientais que devem ter uma visao holfstica apurada. 

Existe tambem outra discussao sobre o que e "Gestao Ambiental" e o 

que e "Gerenciamento Ambiental", alguns defendem que a "gestao" e inerente 

a assuntos publicos (gestao de cidades, bacias, zonas costeiras, parques) e 

que gerenciamento refere-se ao meio privado (empresas, industrias, fazendas 

e outros). Esta diferenc;a de significados, na verdade, nao e importante, o que e 

realmente importante e promover a Gestao Ambiental em todos os seus 

aspectos. 

Dentro desta abordagem da gestao ambiental urn dos aspectos mais 

importantes segundo Reinaldo Dias "nos ultimos anos do seculo XX foi a 
gradativa compreensao de que a adoc;ao de medidas que visam a uma maior 

eficiencia na prevenc;ao da contaminac;ao e muito mais vantajosa nao s6 do 

ponto de vista de se evitarem problemas ambientais, mas tambem porque 

resultam em aumento da competitividade. 

3.4 POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL 

A norma NBR Serie ISO 14001 define Politica Ambiental como "a 

declarac;ao da organizac;ao, expondo suas intenc;oes e principios em relac;ao ao 

seu desempenho ambiental global, que prove uma estrutura para a ac;ao e 

definic;ao de seus objetivos e metas ambientais". A politica ambiental 

estabelece, dessa forma, urn senso geral de orientac;ao e fixa os principios de 

ac;ao para a organizac;ao". 

A Polftica Ambiental da empresa deve ser consubstanciada por meio 

de urn documento escrito - carta de compromisso da empresa - que aborde 

todos os valores e filosofia da empresa relativos ao meio ambiente, bern como 

aponte os requisitos necessarios ao atendimento de sua politica ambiental, por 

meio dos objetivos, metas e programas ambientais. 

REIS & QUEIROZ (2002, p.62) consideram a politica ambiental como a 

grande declarac;ao de comprometimento empresarial, relativo ao meio 

ambiente, constituindo a fundac;ao ou base do sistema de gestao. A polftica 

ambiental contem as diretrizes basicas para a definic;ao e revisao dos objetivos 

e metas ambientais da empresa. A Serie ISO 14001, no seu requisito relativo a 
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polftica ambiental, afirma que: "a alta administragao deve estabelecer a politica 

ambiental da empresa e assegurar que ela: 

• Seja apropriada a natureza, esca/a e impactos ambientais de suas 

atividades, produtos ou servigos; 

• lnclua o compromisso com a me/haria continua e a prevengao da 

poluigao; 

• lnclua comprometimento com a legis/agao e normas ambientais 

aplicaveis e demais requisitos subscritos pela organizagao; 

• Fornega a estrutura para o estabelecimento e revisao dos objetivos e 

metas ambientais; 

• Esteja disponfvel para o publico". 

A polftica ambiental deve estabelecer urn sensa geral de orientagao 

para as organizagoes e simultaneamente fixar os principios de agao pertinentes 

aos assuntos e a postura empresarial relacionados ao meio ambiente. 

Tendo como base a avaliagao ambiental inicial ou mesmo uma revisao 

que permita saber onde e em que estado a organizagao se encontra em 

relagao as questoes ambientais, chegou a hora da empresa definir claramente 

aonde ela quer chegar. Nesse sentido, a organizagao discute, define e fixa o 

seu comprometimento e a respectiva politica ambiental. 

Segundo CAJAZEIRA (1998, p.15), o objetivo maior e obter urn 

comprometimento e uma politica ambiental definida para a organizagao. Ela 

nao deve simplesmente canter declaragoes vagas; ela precisa ter urn 

posicionamento definido e forte. Alem da politica ambiental, empresas tambem 

adotam a missao de que em poucas palavras, expoe seus prop6sitos. 

A politica ambiental da organizagao deve necessariamente estar 

disseminada nos quatro pontos cardeais da empresa, ou seja, em todas as 

areas administrativas e operativas e tambem deve estar incorporada em todas 

as hierarquias existentes, ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo - da 

alta administragao ate a produgao. 

Ao adotar a polftica ambiental, a organizagao deve escolher as areas 

mais 6bvias a serem focalizadas com relagao ao cumprimento da legislagao e 

das normas ambientais vigentes especificas no que se refere a problemas e 

riscos ambientais potenciais da empresa. 
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Para SOUZA (2001, p.168), a organizagao deve ter o cuidado de nao 

ser demasiadamente generica afirmando, por exemplo: comprometemos-nos a 

cumprir a legislagao ambiental. E 6bvio que qualquer empresa, com ou sem 

polftica ambiental declarada, deve obedecer a legislagao vigente. 

0 compromisso com o cumprimento e a conformidade e de vital 

importancia para a organizagao, pois, em termos de gestao ambiental, inclusive 

nos moldes das normas da serie ISO 14000, a adogao de urn SGA e voluntaria, 

portanto nenhuma empresa e obrigada a adotar uma polftica ambiental ou 

procedimentos ambientais espontaneos, salvo em casas de requisitos exigidos 

por lei, como, por exemplo: licenciamento ambiental, controle de emissoes, 

tratamento de residuos, etc. 

0 objetivo maior de uma gestao ambiental e a busca permanente da 

melhoria ambiental dos servigos, produtos e tambem do ambiente de trabalho. 

Esta busca e urn processo de aprimoramento constante do sistema de gestao 

ambiental e deve estar sempre, em concordancia com a "polftica ambiental" 

proposta pela alta administragao da empresa. 

Segundo requisitos com orientagao para uso da Norma Brasileira 

ABNT NBR ISSO 14001:2004- sistema da gestao ambiental e a parte de urn 

sistema de organizagao utilizada para desenvolver e implementar sua polftica 

ambiental para gerenciar seus aspectos ambientais. Este sistema e urn 

conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a polftica 

e os objetivos para atingir esses objetivos. Urn sistema de gestao inclui 

estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

praticas, procedimentos, processos e recursos. 

Neste contexto a NBR ISO 14001:2004 define: 

• Organizagao: "empresa, corporagao, firma, autoridade ou instituigao, ou 

parte ou uma combinagao desses, incorporada ou nao, publica ou 

privada, que tenha fungoes e administragao pr6prias". 

• Polftica ambiental: "instrugoes e principios gerais de uma organizagao 

em relagao ao seu desempenho ambiental conforme formalmente 

expresso pela alta administragao". 

• lmpacto ambiental: "qualquer modificagao do meio ambiente, adversa ou 

benefica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 

organizagao". 
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• Meio ambiente: "circunvizinhanc;a em que uma organizac;ao opera, 

incluindo-se ar, agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres 

humanos e suas inter-relac;oes". 

• Objetivos: "prop6sito ambiental geral, decorrente da polftica ambiental 

que uma organizac;ao se propoe a atingir". 

• Procedimentos: "forma especificada de executar uma atividade ou urn 

processo". 

3.4.1 Principais Conceitos 

Em linhas gerais, o SGA (Sistema de Gestao Ambiental) e uma 

estrategia empresarial que, em processo de aperfeic;oamento continuo, 

identifica oportunidades de melhoria, harmonizando os impactos das atividades 

da empresa sabre o meio ambiente. (ARAUJO, 2001, p.1 05). 

E urn conjunto de rotinas e procedimentos que permite a uma 

organizac;ao administrar adequadamente as relac;oes entre suas atividades e o 

meio-ambiente que as abriga, atentando para as expectativas das partes 

interessadas. 

Analise dos efeitos ambientais da organizac;ao de maneira sistematica, 

estabelecendo polfticas ambientais relacionadas a esses efeitos, determinando 

metas e objetivos especificos para melhoria do desempenho, estabelecendo 

urn programa de melhoria, estabelecendo procedimentos e praticas para 

cumprir o programa, estabelecer auditoria e analise de sistemas para 

assegurar o cumprimento. 

A Gestao Ambiental era definida como "os aspectos da func;ao geral de 

gestao (inclusive planejamento) que desenvolvem, implementam e mantem a 

polftica ambiental". 

3.5 CERTIFICA<;AO E ROTULOS 

As normas ambientais internacionais e a NBR ISO 14001 brasileira sao 

recentes, contudo, apresentam urn ponto em comum: sao voluntarias. Essas 

normas objetivam prover organizac;oes de elementos de urn sistema da gestao 
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ambiental eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestao, e 

auxilia-las a alcangar seus objetivos ambientais. 

Na decada de 1990 surgiram conjuntos de normas para empresas, de 

uso voluntario, relacionados a gestao ambiental: a norma BS 7750, as normas 

EMAS e a norma NBR ISSO 14001. Outro ponto comum e que estas normas 

devem ser introduzidas na organizagao por meio de urn processo formal de 

certificagao. 

3.5.1 Norma BS 7750 

Em 1994 a British Standard Institution, entidade inglesa de 

normatizagao, desenvolvia a BS 7750, urn sistema de normas de gestao 

ambiental para empresas no Reino Unido. Em 1996, por decisao da Comissao 

das Comunidades Europeias e reconhecida para efeito do disposto no Artigo 

12° do regulamento (CCE) n° 1.836/93. 

3.5.2 Normas EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme) 

Em 1995, a Uniao Europeia publicou uma regulamentagao para todos 

os paises membros, criando uma norma para sistemas de gestao ambiental. 

Urn dos principais pontos da referencia EMAS, e que a empresa certificada se 

obriga a reportar em declaragao publica, seu desempenho ambiental. 

3.5.3 Rotulagem ambiental (Eco-labeling) 

A rotulagem e a certificagao de produtos adequados ao uso e que 

apresentam menor impacto ao meio ambiente do produto como de seu 

processo produtivo em relagao a produtos similares. Esses r6tulos sao 

direcionados a consumidores enquanto as certificagoes sao voltadas a 
industria. 

A rotulagem ambiental tern os seguintes objetivos: 

• Despertar nos consumidores, produtores, distribuidores e demais 

envolvidos a consciencia sobre os prop6sitos de urn programa de 

rotulagem; 
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• Crescimento da consciencia e conhecimento sabre aspectos ambientais 

dos produtos que recebem o r6tulo; 

• lnfluenciar positivamente na escolha dos consumidores, para que estes 

busquem produtos que causem menos impacto ao meio ambiente; 

• lnfluenciar os produtores a substituirem processes e produtos que 

oferegam impacto negative ao meio ambiente. 

3.6 NORMA NBR ISO 14000 

A ISO (International Standard Organization), com sede em Genebra, 

Sufga, que reLine mais de 100 (cern) parses com finalidade de elaboragao de 

normas internacionais, desenvolveu sua propria norma, a ISO 14001, a partir 

da instalagao do Comite Tecnico 207, em 1993. A ISO 14001 e a unica 

considerada de ambito internacional e seu processo de elaboragao I aprovagao 

foi Iento, pais levaram em consideragao as caracterfsticas e opini6es de varios 

pafses. A norma ISO 14001 estabelece requisites para que as empresas 

gerenciem seus produtos, processes e/ou servigos de forma que estes nao 

venham causar impactos negatives ao meio ambiente. Cada pais possui urn 

6rgao responsavel par elaborar suas normas. No Brasil temos a ABNT, na 

Alemanha a DIN, no Japao a JIS, etc. A ISO 14000 estabelece diretrizes para 

selecionar normas que devem ser usadas em uma determinada organizagao, 

ou seja, nao ha certificagao ISO 14000, mas sim uma certificagao baseada na 

ISO 14001 que permite certificagao de urn sistema de gerenciamento 

ambiental. 

POMBO e MANGRINI (2008, p. 7) relatam que "uma boa maneira de 

analisar a evolugao de urn pais no contexte da certificagao ambiental seria 

verificar o numero de certificados obtidos par suas empresas e comparar com o 

numero de certificag6es alcangadas par outros parses industrializados em uma 

mesma epoca. A tabela 1, disponibilizada pela ABNT, contem o numero de 

certificados ISO 14001 emitidos em todo o mundo ate abril de 2005, permitindo 

esta comparagao". 
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Tabela 1 - Numero de certificados emitidos em todo o mundo. 

Numero de 
Parses Certificados 
Japao 22593 
China 18842 
Espanha 11125 
ltalia 9825 
Reina Unido 6070 
Con3ia do Sui 5893 
EUA 5585 
Alemanha 5415 
Suecia 4411 
Franca 3047 
Brasil 2447 
Republica T checa 2179 
Sufca 2064 
india 2016 
Australia 1964 
Canada 1679 
Romenia 1454 
Turquia 1423 
Tailandia 1369 
Hung ria 1140 
Holanda 1128 
Argentina 862 

Fonte: INMETRO, 2006. 

Em junho de 2006, o Brasil atingiu a expressiva marca dos 2500 

certificados ISSO 14001. lsto porque as grandes empresas como 

PETROBRAS, Vale, Aracruz Celulose e as grandes montadoras de autom6veis 

estao "sugerindo" a seus fornecedores que tambem se certifiquem, 

disseminando assim conceitos ambientais e a melhoria continua do sistema de 

gestao de cada empresa. 

MARTINI e GUSMAO (2003, p.212) descrevem os fatores de influencia 

que determinam o reconhecimento da gestao ambiental como parte integrante 

dos processes decis6rios das empresas: 

• Acidentes com efeitos ambientais; 
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• Ampliac;ao da legislac;ao ambiental; 

• Aumento da concom3ncia, com novas padroes de competic;ao; 

• Constatac;ao da responsabilidade ambiental pelos produtos e processes; 

• Novas oportunidades de neg6cios; 

• Opiniao e pressao publica; 

• Pressao de associac;oes de classe; 

• Reversao de imagem negativa e maior aceitabilidade do consumidor e 

• Reduc;ao de custo. 

Esses fatores variam nas suas caracterfsticas, porem, possuem urn 

mesmo prop6sito, sao interdependentes, recebem influencias distintas em 

func;ao de epoca ou Iugar, e provocam uma revisao dos custos externos 

causados pelos impactos ambientais das atividades agregando-os aos custos 

internos, privados. 

A tabela 2 mostra a estatfstica sabre o estado das certificac;oes por 

regiao brasileira, apontando o grau de desenvolvimento por regiao. 

Tabela 2- Percentual de certificados emitidos no Brasil por regiao. 

Percentual de certificados 
ISO 14001 de 2006 ate 

Regiao C!SOSto/201 0 

Centro - Oeste 24 
Nordeste 140 
Norte 62 
Sudeste 842 

Sui 254 
Fonte: INMETRO, 2010. 

A tabela 3 mostra o dominio absoluto do estado de Sao Paulo sabre os 

demais, com quase 46% dos certificados emitidos, seguido Rio de Janeiro 

(9%), Parana (8%) e Minas Gerais (7%). 

Tabela 3- Percentual de certificac;oes ISO 14001 emitidos por estado. 
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Estados 2006 2007 2008 2009 * 2010 Total 

SAO PAULO 275 138 79 75 35 602 
RIO DE JANEIRO 94 12 9 3 0 118 
PARANA 41 24 17 23 7 112 
MINAS GERAIS 56 31 5 7 3 102 
BAHIA 55 17 8 1 3 84 
RIO GRANDE DO SUL 45 16 6 4 1 72 

SANTA CATARINA 32 16 18 3 1 70 
AMAZONAS 26 9 3 1 2 41 
ESPIRITO SANTO 10 8 1 0 1 20 
PERNAMBUCO 15 3 1 0 1 20 

PARA 9 3 0 1 0 13 

CEARA 9 0 0 2 1 12 

GOlAS 3 1 3 3 1 11 

ALAGOAS 6 1 0 1 0 8 

MATO GROSSO 5 1 1 1 0 8 
RIO GRANDE DO 

NORTE 4 1 1 1 0 7 

AMAPA 6 0 0 0 0 6 

PARAIBA 4 2 0 0 0 6 

DISTRITO FEDERAL 2 2 0 0 0 4 

MARANHAO 1 0 0 0 1 2 
MATO GROSSO DO 
SUL 0 0 0 1 0 1 

PIAU I 0 0 1 0 0 1 

RORAIMA 1 0 0 0 0 1 

TOCANTINS 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 699 285 153 127 58 1322 
Fonte: INMETRO, 2010 

Pela tabela 4 o setor predominante quanta as certifica96es e o setor 

industrial, com predominancia dos setores automotive e petroqufmica que, 

juntos, correspondem a mais de 20% dos certificados ISO 14.001 emitidos, 

ficando acima do setor metalurgico, somando-se a metalurgia e siderurgica, 

que compreende 9% do total. 

0 quadro de certifica96es vern se modificando por a9ao das grandes 

empresas automotivas e petroqufmicas que dao preferencia a fornecedores 

com certifica9ao ISO 14001. 

Tabela 4- Percentual de certificados emitidos no Brasil por setor em 2010. 
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Percentual Descri~ao 

14,31% Metais Basicos e Produtos Metalicos Fabricados 
10,67% Transoorte, Armazenaaem e Comunicacao 
10,21% Qui mica, Produtos Quimicos e Fibras 
6,44% Alimentos, Bebidas e Furno 
6,38% Outros Eauioamentos de Transporte 
5,66% Eauioamentos 6ticos e Eletricos 
5,66% Suorimento de EnerQia Eletrica 
3,97% Borrachas e Produtos Plasticos 
3,97% Services de Enoenharia 
3,58% Outros Services 

Comercio Atacado e Varejo; Reparos de Autom6veis e 
3,45% Motociclos; e Bens Pessoais e Domesticos 
3,12% Maauinas e Eauioamentos 
2,21% Construcao Civil 
2,15% Mineracao e Extrativismo 
2,02% Outros Services Sociais 
1,63% Poloa, Papel e Produtos de Papel 
1,56% Agricultura, Pesca 
1,50% TecnoloQia da lnformacao 

1,43% Fabricacao de Coaue e Produtos Refinados de Petr61eo 
1,37% Produtos Minerais Nao Metalicos 
1,24% Texteis e Produtos Texteis 
1,17% Concreto, Cimento, Cal, Gesso, etc 

0,98% Farmaceuticos 
0,85% Empresas de lmpressao 
0,85% Madeira e Produtos de Madeira 

0,65% Abastecimento de AQua 
0,52% Hoteis e Restaurantes 
0,39%. Fabricacoes nao Classificaveis 

0,39% Reciclaoem 
0,39% Saude e Service Social 

0,33% Aeroesoacial 

0,33% lntermediacao Financeira; Bens lm6veis; Locacao 

0,26% Educacao 

0,20% Abastecimento de Gas 

0,07% Administracao Publica 

0,07% Combustive! Nuclear 

0,07% Couro e Produtos de Couro 

Fonte: INMETRO, 2010. 

3.7 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

Para FREITAS (2001, p.48), a gestao ambiental empresarial esta 

essencialmente voltada para organizac;oes, ou seja, companhias, corporac;oes, 

firmas, empresas ou instituic;oes e pode ser definida como sendo um conjunto 

de politicas, programas e praticas administrativas e operacionais que levam em 

conta a saude e a seguranc;a das pessoas e a protec;ao do meio ambiente 
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atraves da eliminac;ao ou m1mm1zac;ao de impactos e danos ambientais 

decorrentes do planejamento, implantac;ao, ou desativac;ao de 

empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida de 

urn produto. 

Par danos e efeitos ambientais possiveis de ocorrerem durante o ciclo 

de vida do produto compreendem-se todos os impactos sabre o meio ambiente, 

inclusive a saude humana, decorrentes da obtenc;ao e transporte de materias

primas, da transformac;ao, ou seja, a produc;ao propriamente dita, da 

distribuic;ao e comercializac;ao, do usa dos produtos, da assistencia tecnica e 

destinac;ao final dos bens. 

Deve-se salientar que a empresa e a unica responsavel pela adoc;ao 

de urn SGA e, par conseguinte de uma politica ambiental. S6 ap6s sua adoc;ao, 

o cumprimento e a conformidade devem ser seguidos integralmente, pais eles 

adquirem configurac;ao de "sagrados". Portanto, ninguem e obrigado a adotar 

urn SGA e/ou Politica Ambiental; depois de adotados, cumpra-se o 

estabelecido sob pena da organizac;ao cair num tremendo descredito no que se 

refere as questoes ambientais. 

3.7.1 Componentes basicos do SGA 

Segundo HARRINGTON e KNIGHT (2001, p.1 03) os componentes 

basicos do SGA, sao: 

• Servir de instrumentos de gestao com vistas a obter ou assegurar a 

economia e o usa racional de materias-primas e insumos, 

destacando-se a responsabilidade ambiental da empresa: 

• Orientar consumidores quanta a compatibilidade ambiental dos 

processos produtivos e dos seus produtos ou servic;os; 

• Subsidiar campanhas institucionais da empresa com destaque para a 

conservac;ao e a preservac;ao da natureza; 

• Servir de material informative a acionistas, fornecedores e 

consumidores para demonstrar o desempenho empresarial na area 

ambiental; 
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• Orientar novos investimentos privilegiando setores com oportunidades 

em areas correlatas; 

• Subsidiar procedimentos para a obten9ao da certifica9ao ambiental 

nos moldes da serie de normas ISO 14.000; 

• Subsidiar a obten9ao da rotulagem ambiental de produtos. 

Os objetivos e as finalidades inerentes a urn gerenciamento ambiental 

nas empresas evidentemente devem estar em consonancia com o conjunto das 

atividades empresariais. Portanto, eles nao podem e nem devem ser vistos 

como elementos isolados, por mais importantes que possam parecer num 

primeiro momento. Vale aqui relembrar o trinomio das responsabilidades 

empresariais: 

• Responsabilidade ambiental; 

• Responsabilidade economica; e 

• Responsabilidade social. 

3.7.2 Princfpios e Elementos Basicos 

Ao considerar a gestao ambiental no contexto empresarial, percebe-se 

de imediato que ela pode ter e geralmente tern uma importancia muito grande, 

inclusive estrategica. lsso ocorre porque, dependendo do grau de sensibilidade 

para com o meio ambiente demonstrado e adotado pela alta administra9ao, ja 

pode perceber e antever o potencial que existe para que uma gestao ambiental 

efetivamente possa ser implantada. 

De qualquer modo, estando muitas ou pouco vinculadas a quest6es 

ambientais, as empresas que ja estao praticando a gestao ambiental ou 

aquelas que estao em fase de defini9ao de diretrizes e polfticas para iniciarem 

o seu gerenciamento ambiental devem ter em mente os princfpios e os 

elementos de urn SGA e as principais tarefas e atribui96es que normalmente 

sao exigidas para que seja possfvel levar a born termo a gestao ambiental. 

REIS & QUEIROZ (2002, p.26). 

Comprometimento e polftica - e recomendado que uma organiza9ao 

defina sua polftica ambiental e assegure o comprometimento com o seu SGA. 
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Planejamento - e recomendado que uma organizagao formule urn 

plano para cumprir sua politica ambiental. 

lmplementacao - para uma efetiva implementagao, e recomendado 

que uma organizagao desenvolva a capacitagao e os mecanismos de 

apoio necessaries para atender sua polftica, seus objetivos e metas 

ambientais. 

Medicao e avaliacao - e recomendado que uma organizagao 

mensure, monitore e avalie seu desempenho ambiental. 

Analise critica e melhoria - e recomendado que uma organizagao 

analise criticamente e aperfeigoe continuamente seu sistema de gestao 

ambiental, com o objetivo de aprimorar seu desempenho ambiental 

global. 

Figura 1 - Modelo de Sistema de Gestao Ambiental 
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Figura 2 - Fluxo do Sistema de Gestao Ambiental 
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Fonte: WRUK, Hans-Peter. Kapitel 4.3: Normative Vorgaben In: 

Praxishandbuch Umweltmanagement- System. Traduc;:ao livre. 

3. 7.3 Principais Beneffcios 

Ha muitas razoes para se implementar urn SGA. As empresas 

reconhecem que apenas o foco no "comando e controle" nao proporciona os 

resultados financeiros desejados. A ISO 14001 tern se mostrado uma 6tima 

ferramenta para ajudar a empresa a evoluir da simples conformidade com 

regulamentos para uma posic;ao de melhor produtividade e maior vantagem 

competitiva. 

De acordo com MOURA (2001, p.123), os principais beneffcios sao: 

• Conformidade legal, evita: Penalidades; lndenizac;oes civis e 

processo criminal; Menor tolerancia das autoridades; Paralisac;ao das 

atividades; Mudanc;a de local. 

• Melhoria da imagem da companhia (reputac;ao), pois: 

Os consumidores preferem produtos ecologicamente corretos, e o 

mercado reconhece e valoriza organizac;oes ambientalmente corretas 

cada vez mais; lnstituic;oes financeiras e seguradoras avaliam o 

desempenho ambiental das empresas; Transparencia e empresas 

"limpas" sao bern vistas; 

33 



• Melhoria da competitividade (vantagem de mercado), pois: 

Compromisso ambiental e pratica basica no comercio internacional; 

Consumidores mais influentes comegam a exigir criterios ambientais; 

Padroes internacionais mais rigorosos para acesso a mercados; 

Com a globalizagao da economia mundial e a criagao de grandes 

blocos internacionais, como a Uniao Europeia, o cuidado com o meio 

ambiente passa a ser urn fator estrategico. 

• Redugao de custos, devido a: Minimizagao dos desperdicios de 

materia-prima e insumos; Eliminagao de risco de passivo ambiental e 

despesas dele decorrentes; 

• Conformidade junto a matriz e/ou clientes; Prevenir problemas X 

Corrigir problemas (minimiza despesas com remediagao e multas); 

Melhoria continua (estar sempre urn passo adiante dos 

concorrentes). 
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4 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA 

DOCEIRA E ALIMENTAR L TDA 

A Ferrero e uma empresa italiana especializada em guloseimas e 

chocolates fundada em 1946 na cidade italiana de Alba pelo confeiteiro Pietro 

Ferrero. Concentrada na produgao e distribuigao de chocolates, a Ferrero e 

atualmente uma das maiores industrias alimenticias internacionais, 

empregando mais de 20 mil pessoas no mundo. 

4.1 ASPECTOS HISTORICOS DA EMPRESA 

A Ferrero e uma empresa italiana especializada em guloseimas e 

chocolates fundada em 1946 na cidade italiana de Alba pelo confeiteiro Pietro 

Ferrero. Concentrada na produgao e distribuigao de chocolates, a Ferrero e 

atualmente uma das maiores industrias alimenticias internacionais, 

empregando mais de 20 mil pessoas no mundo. 

A marca registrada Ferrero e composta no Brasil por: Ferrero Rocher, 

Ferrero Deluxe, Kinder Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Ovo, Nutella e Tic Tac. 

Em 1946, Pietro Ferrero inventou um creme de avelas e cacau e 

chamou a mistura de Pasta Gianduja. 0 produto foi um grande sucesso de 

vendagens e Pietro decidiu criar uma empresa especializada inteiramente na 

produgao do creme. Hoje, o produto e mais popular e e comercializado sob a 

marca de Nutella desde 1964. 

A criagao deste produto esta associada a situagao economica da ltalia 

ap6s a Segunda Guerra Mundial, quando as refinadas sementes de Cacau 

obtiveram prego elevado. Pietro Ferrero misturou Nozes, Cacau, avela e Ieite 

para obter um certo tipo de chocolate cremoso e pastoso. Ferrero continuou a 

criar novas receitas e aprimorar as suas antigas. Ferrero batizou a sua 

segunda receita cremosa de Supercrema Ferrero. 

Com a morte de Pietro em 1949, seu filho assumiu o controle da 

empresa e em 1964 langou o produto campeao de vendas, Nutella. 

Alem da pasta Nutella, a Ferrero tambem produz uma variedade de 

produtos de sucesso mundial, incluindo os finos choclates Ferrero Rocher, o 

bombom Mon Cheri, o famoso Tic Tac e o Kinder Ovo. 
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Empresa de capital misto brasileiro e europeu, e que fatura cerca de R$ 

240.000.000, a Ferrero do Brasil pertence ao grupo Ferrero. No Brasil, a 

empresa atua desde 1994, quando trouxe produtos como Kinder Ovo, Ferrero 

Rocher e a pastilha Tic Tac. Animada com os bons resultados, a Ferrero 

construiu em 1996 uma fabrica em Poc;os de Caldas (MG). 

Com a imensa receptividade brasileira, a empresa foi crescendo e 

agregando mais produtos a sua linha. Em 1995 vieram Ferrero Rocher, Tic Tac 

e Kinder Bueno. Em julho de 1997 a Ferrero iniciou sua produc;ao no Brasil, em 

Poc;os de Caldas, que atende o mercado interno e os parses: Alemanha, 

Argentina, Canada, Mexico, Franc;a, ltalia, Equador, Russia e Estados Unidos. 

4.2 CARACTERiSTICAS DA EMPRESA 

A empresa estudada e voltada para o ramo de alimentos, onde seus 

princfpios e valores objetivam oferecer ao consumidor produtos especiais que 

satisfac;am uma necessidade de prazer, com plena atenc;ao a questao 

nutricional, com marcas globais que representam urn nfvel elevado de 

qualidade, frescor, disponibilidade, e que perduram ao Iongo do tempo. 

A missao da empresa e levar ao consumidor final a satisfac;ao pessoal 

de consumir urn produto especial, com elevadfssima qualidade e prec;o justo. 

Sua missao se concretiza atraves da atividade constante de pesquisa e 

inovac;ao de produtos e processos, utilizac;ao de materias primas de 6tima 

qualidade. 

Tambem foca o uso sustentavel, eficaz e eficiente dos recursos naturais, 

economicos e o desenvolvimento de seus recursos humanos. E finalmente, a 

presenc;a da sua marca no territ6rio nacional e internacional como uma imagem 

de referencia de comportamento responsavel que garante o respeito de 

padroes mais rigorosos em relac;ao a legislac;ao de cada pals, e em toda a 

Organizac;ao e ao Iongo da cadeia de abastecimento direto e indireto do seu 

processo empresarial. 

A Organizac;ao se compromete a garantir os padroes mais elevados com 

relac;ao a seguranc;a alimentar grac;as a urn sistema de qualidade, baseado em 

projeto, prevenc;ao e monitorac;ao, que controla toda a cadeia de produc;ao: 

desde materias primas e embalagens a produc;ao, armazenagem, transporte e 
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comercializagao. Essa garantia sera tambem sustentada por urn sistema 

idoneo de rastreamento que assegure a possibilidade de reconstruir e de seguir 

o percurso de cada ingrediente atraves de todas as fases da cadeia produtiva, 

abrangendo desde os fornecedores do mesmo, ate os clientes destinatarios do 

produto que contem o ingrediente referido. 

4.2.1 Produtos 

Atualmente, sua linha de produtos no Brasil e composta por: Ferrero 

Rocher, Nutella, Kinder Ovo, Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Tic Tac, 

Raffaello e Ferrero Collection. 

4.3 PRINCIPAlS FORNECEDORES 

Urn dos segredos do sucesso da Ferrero e o uso de materias-primas 

e ingredientes selecionados, que sao processados sob uma avangada 

tecnologia de produgao. A empresa adota mundialmente a polftica de nao 

utilizar materias-primas ou derivados geneticamente modificados. Segundo 

Oscar Ponza, gerente de qualidade industrial no Brasil, a discussao sobre os 

produtos transg€micos e bastante controversa na Europa e, por precaugao, ate 

que se tenha uma completa garantia de produtos nao perigosos, essa politica 

devera ser mantida em todo o grupo Ferrero. A posigao oficial foi adotada em 

1996, quando o assunto atingiu niveis internacionais e as compras ja requeriam 

certificados de ausencia de OGMs (Organismos Geneticamente Modificados) 

em produtos como lecitina de soja. "A Ferrero e urn grupo mundial com sede 

geral em Luxemburgo e com diferentes unidades fabris no mundo. Gada uma e 

obrigada a seguir as regras do grupo. Portanto, a unidade fabril de Por;os de 

Ca/das deve utilizar os mesmos criterios das outras unidades", explica Ponza. 

A Ferrero adota dois tipos de controle para a compra de materias

primas. 0 primeiro e a visita aos fornecedores. 0 segundo ocorre por meio de 

laudos tecnicos assinados por laborat6rios externos e verificagao de IP (Identity 

Preservation, ou preservagao de identidade) do fornecedor, com suporte dos 

tecnicos da empresa na Europa. Desde que adotou a polftica de nao-utilizagao 

de transgenicos, a filial brasileira nunca precisou substituir fornecedores para 
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assegurar a produgao livre de OGMs. Por seguranga, solicita testes na lecitina 

de soja utilizada na fabrica da Bahia. Se no futuro nao puder garantir a origem 

do seu produto, o fornecedor sera trocado por outro em condigoes de trabalhar 

com materias-primas sem transgenia, como ja ocorreu com outras fabricas da 

Ferrero no mundo. 

Apesar de banir os transgenicos de sua produgao, a empresa teme 

encontrar dificuldades para a manutenc;ao dessa polftica nos pr6ximos anos. 

Segundo Panza, e muito grande o risco de nao haver produtos sem 

organismos geneticamente modificados. "Desaparecendo o produto normal, 

nao teremos como voltar atras, e isso e urn absurdo, pois o consumidor deve 

fer o direito de escolha sobre o que consome", afirma. Por isso, a empresa e a 

favor da rotulagem dos alimentos que utilizem transgenicos no processo de 

fabricac;ao. A rotulagem, inclusive, justifica a adoc;ao da polftica pela Ferrero, 

que deixaria de fazer sentido se nao fosse possfvel informar o consumidor da 

existencia de produtos com ou sem OGMs. A empresa espera que o 

consumidor entenda essa diferenc;a e que identifique a preocupac;ao da Ferrero 

em respeitar o direito de escolha, e que isso possa se reverter em retorno de 

imagem corporativa e em fidelidade aos produtos da marca. 

No Brasil, a Ferrero nao realizou pesquisas junto aos consumidores 

antes da adoc;ao de sua polftica de nao-utilizac;ao de OGMs. Segundo Panza, a 

rejeic;ao manifestada pelos consumidores europeus aos transgenicos foi 

suficiente para dispensar a realizac;ao de pesquisas especfficas no pals. o que 

a empresa disse A Ferrero do Brasil, fabricante de chocolates e outros tipos de 

doces, utiliza soja, milho e derivados em seus produtos. A empresa afirma que 

todos os seus fornecedores dessas materias-primas lhe dao garantia de que 

elas nao sao provenientes de organismos geneticamente modificados. Em 

carta enviada ao Greenpeace em 18 de fevereiro de 2004, a Ferrero declarou o 

seguinte: "Com relaqao a todos os produtos comercializados pe/a Ferrero do 

Brasil, confirmamos a V. Sas. que nao empregamos nenhum tipo de 

ingrediente ou aditivo que contenha e/ou provenha de organismos 

geneticamente modificados, em respeito a todas as normativas do setor. E. uma 

escolha adotada ha muito tempo pelo Grupo Ferrero, que se baseia em uma 

rigorosa seleqao de fornecedores, bern como em rfgidos procedimentos de 

verificaqoes atraves de controles analiticos." 
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Urn mes depois, em nova correspondencia, a Ferrero detalhou como e 

feito esse controle: "Os testes rea/izados pe/os fornecedores da Ferrero 

consistem em um controle nao apenas dos produtos derivados da soja e do 

milho, mas da entrada das materias-primas nas fabricas dos fornecedores 

desses produtos derivados. Cumpre ainda esc/arecer que os referidos 

fornecedores dos derivados da soja e do milho certificam que todas as 

materias-primas sao isentas de organismos geneticamente modificados, haja 

vista que e realizado um contro/e efetivo de todos os 6rgaos e plantas. Tudo 

isso e garantido mediante a de vida certificar;ao. Por fim, cabe ressaltar que, no 

caso especifico do milho, nosso fornecedor que processa o milho para nos 

abastecer de 6/eo de milho tem o cuidado de fornecer os pr6prios graos 

destinados ao plantio do milho, como uma forma de garantia abso/uta de 

aus{mcia de organismos geneticamente modificados." 

4.4 PRINCIPAlS CLIENTES 

0 Brasil assumiu este ana o posto de quarto maior consumidor de 

chocolate do mundo, atras apenas dos Estados Unidos, da Alemanha e do 

Reina Unido. As principais razoes sao o aumento da renda do brasileiro e a 

maior diversidade de produtos. A Ferrero Rocher ocupa 5,4% do mercado total 

de chocolates segundo dados ACNielsen. 

Serao produzidas este ana 340 mil toneladas do produto, segundo a 

Associac;ao Brasileira da Industria do Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e 

Derivados (Abicab). 

0 volume estimado para este ana apresenta urn crescimento de 12% em 

relac;ao ao ana passado. "As principais razoes sao o aumento da renda do 

brasileiro e a maior diversidade de produtos", diz o presidente da Abicab, 

Getulio Ursuline Netto. "0 brasileiro adora chocolate. Quando tern mais 

dinheiro na mao, ou ele compra mais chocolate, ou escolhe os mais caros." 

0 consume media de urn brasileiro e de 2,4 kg par ana (metade do que urn 

americana consome). "Mas essa e a media. Em Sao Paulo, o consume chega a 

3,8 kg par ana, enquanto em alguns Estados do Norte nao chega a 1 kg." 

Os canais de venda dos produtos Ferrero sao os 135 mil pontes de 

vendas: mercados, hipermercados, pastas de conveniencia, atacados e etc., 
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. com o grande numero de vendedores pr6prios que concretizam a distribuic;ao 

dos produtos direto para as prateleiras. 

0 mercado de chocolate alem de vender o ano inteiro tern fortes 

influemcias em suas vendas nas datas comemorativas (sazonalidade). 

0 consumidor padrao dos produtos desenvolvidos pela Ferrero sao 

pessoas de classes A e B, mas em determinadas epocas ou situac;oes, ele 

tambem atende consumidores de classes C e D. 

4.5 PRINCIPAlS CONCORRENTES 

Os concorrentes diretos sao Cacau Show e Hershey's, e os concorrente 

indiretos sao Nestle, Kraft e etc. 

4.6 ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPRESA 

A empresa se empenha em criar urn ambiente de trabalho seguro e 

salubre para todos os empregados, respeitando a liberdade de associac;ao e 

reconhece o direito efetivo a atividade sindical. Respeita o direito dos 

funcionarios a privacidade. 

Esforc;am-se para estabelecer relac;oes profissionais fundadas na 

confianc;a, lealdade e honestidade e, portanto, todas as suas atividades e 

ac;oes dos colaboradores devem ser corretas, controlaveis e legftimas. 

Desta mesma forma, a diretoria da Organizac;ao espera que seus 

empregados ajam de acordo com as normas eticas e legais. Sao proibidos e 

punidos atos de corrupc;ao, pagamentos ilfcitos e ac;oes de conluio. Os 

funcionarios devem evitar qualquer situac;ao ou atividade que possa levar a 

conflitos de interesse com o Grupo. 

Dentre os princfpios dos fundadores acredita-se que a Organizac;ao 

oferece oportunidades iguais de carreira, baseadas no merito, 

independentemente de rac;a, idade, nacionalidade, religiao, crenc;a polftica, 

sexo, defici€mcias e preferencias sexuais. 

Estimula-se o melhoramento continuo atraves da formac;ao e do 

desenvolvimento das capacidades profissionais em todos os nfveis da 

Organizac;ao. 
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Na sua divisao brasileira, com sede da cidade de Curitiba, sao alocados 

329 funcionarios desde a diretoria ate seus promotores e vendedores de 

campo. 

0 nivel de primeira linha da Organizac;ao, ou seja, o nivel estrategico da 

empresa e composto por 5 diretores. 

Urn diretor geral conduz as operac;oes comerciais da unidade brasileira 

conforme os principios e valores da Organizac;ao com sede na Europa. Seus 

pares na conduc;ao do planejamento estrategico sao quatro: Gerente da 

Controladoria, responsavel pela conduc;ao financeira, contabil e fiscal, 

respeitando as exigencias e praticas nacionais da legislac;ao e garantindo a 

saude financeira da unidade; Gerente de Recursos Humanos, responsavel pela 

conduc;ao da gestae das pessoas que contribuem de forma direta e legal para a 

execuc;ao do neg6cio; Gerente de Marketing, responsavel por manter e divulgar 

a imagem do produto e da empresa ate seus consumidores finais garantindo a 

preservac;ao da fidelizac;ao do mercado com a empresa; e Gerente Nacional de 

Vendas, responsavel pela distribuic;ao e a chegada do produto ao mercado 

consumidor, atraves da gestae das equipes de vendas buscando em todos os 

segmentos de vendas diretas e indiretas a aceitac;ao do produto, 

posicionamento do mesmo e a comercializac;ao ao prec;o sugerido que melhor 

atenda as necessidades do mercado e dos acionistas da corporac;ao. 

0 organograma da filial brasileira, conforme o plano estrategico esta 

demonstrado a seguir. Cabe salientar que trata-se de uma apresentac;ao 

esquematica para demonstrar a estrutura estrategica, e nao como funciona a 

estrutura dos poderes hierarquico e legal da Organizac;ao. 
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Figura 3 - Organograma da divisao comercial da Ferrero 
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As empresa~ de diversos ramos que tratam com descaso seus 

problemas ambientais tendem a incorrer em custos mais elevados com multas, 

sansoes legais, alem da perda de competitividade de seus produtos em urn 
I 

mercado cujos consumidores valorizam, cada vez mais, a qualidade de vida e, 

conseqOentemente, produtos e processes produtivos em harmonia com o meio 

ambiente. A situac;ao e contraria aquela imaginada, de que os custos 

ambientais podem inviabilizar a empresa ou reduzir seus Iueras (MOURA, 

2003). . 

Argumentos semelhantes sao apresentados por RATTNER (1991), 

quando menciona que ate ha pouco tempo as exigencias referentes a prote~ao 

ambiental eram consideradas como urn freio ao crescimento, urn fator de 

aumento dos custos de produc;ao. Hoje, proteger o meio ambiente constitui-se 

42 



em oportunidades para expandir mercados, baixar custos e prevenir-se contra 

possiveis restrigoes a mercados externos (barreiras nao tarifarias). 

As desvantagens em nao implantar urn SGA estao diretamente ligadas 

as barreiras nao tarifarias, impostas por paises mais desenvolvidos, pois urn 

sistema de normalizagao ambiental como a serie ISO 14000 pode abrigar em 

suas entrelinhas mecanismos de protegao de mercado (CASTRO, 1996). 

CAVALCANTI (1997), considera que a Serie ISO 14000 vai representar 

urn grande problema para os paises em desenvolvimento, como o Brasil, pois 

esses paises serao obrigados a se adequarem aos padroes estabelecidos 

pelos paises desenvolvidos o que pode aumentar, ainda mais, as 

desigualdades economicas e sociais entre o primeiro e o terceiro mundo. 

Outro problema enfrentado pelos paises em desenvolvimento serao os 

r6tulos ambientais (Selo Verde), pois os programas de rotulagem, por sua falta 

de flexibilidade, poderao representar futuramente barreiras e restrigoes ao 

comercio internacional (TIBOR & FELDMAN, 1996). 

MAY (1997), afirma que se urn pais importador estabelecer restrigoes 

sobre seus processes produtivos, ele tambem se sentira no direito de aplicar 

regras de protegao para impedir a entrada de bens que sao produzidos sem 

obedecer aos mesmos criterios. No entanto, isso constitui dumping ecol6gico e 

tal discriminagao tern sido dificultada pela OMC (Organizagao Mundial do 

Comercio). 
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5 MODELO DE GESTAO AMBIENTAL 

A certificagao e urn procedimento pelo qual urn terceiro, 6rgao 

certificador, fornece prova escrita de que urn produto, processo ou servigo 

encontra-se em acordo com requisitos e normas especificados. Da empresa 

certificada conclui-se que possui uma politica ambiental e que vern mantendo o 

seu sistema de gestao em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 

14001. 

No caso especifico da Ferrero do Brasil a proposta de se criar urn 

sistema de gestao ambiental e posterior certificagao deste sistema serao 

decididos em reuniao da alta administragao do sistema da qualidade. Sera 

formada uma equipe, onde a todos os gerentes e supervisores da fabrica terao 

suas responsabilidades ambientais nos seus setores definidas. 0 modelo entao 

proposto para inicio do sistema de gestao ambiental (SGA) e indicado na figura 

a baixo: 
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Figura 4 - Fluxo da gestao ambiental 
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A seguir serao descritas as etapas deste sistema para melhor 

entendimento de como sera iniciado na Ferrero do Brasil. 

Esta descrigao seguira, para melhor orientagao, os passos do sistema 

de gestao ambiental - Requisitos com orientagoes para uso, contidos na NBR 

ISO 14001:2004. 

5.1 ESTRUTURAQAO E PLANEJAMENTO 

Segundo a norma NBR ISO 14001:2004, aspecto ambiental e 

"elemento das atividades ou produtos ou servigos de uma organizagao que 

pode interagir com o meio ambiente". Ja o impacto ambiental e "qualquer 

modificagao do meio ambiente, adversa ou benefica, que resume, no todo ou 

em parte, dos aspectos ambientais da organizagao". 

Este levantamento, caracterizagao, e o estado atual da empresa e 

aponta onde devem ser direcionados e priorizados os cuidados e investimentos 

da empresa. 

5.1.1 Metodologia utilizada 

Segundo SAROLDI (2009, p.17) os metodos de avaliagao de impacto 

ambiental sao mecanismos estruturados para identificar, coletar, analisar de 

modo sistematico, comparar e organizar as informag6es e dados sobre urn 

projeto ou processo e seus impactos ambientais. 

Estes metodos devem ser selecionados e aplicados sempre por 

equipes multidisciplinares, contando com profissionais da area ambiental e com 

os tecnicos responsaveis pela implantagao e operagao do empreendimento ou 

atividade. 

Segundo MAGRINI (1996, p.93) existem tecnicas de avaliagao que 

buscam uma mensuragao dos aspectos ambientais em termos monetarios 

(valoragao economica) e outras que procuram aplicar escalas valorativas aos 

diferentes impactos medidos originalmente em suas respectivas unidades 

fisicas. 

Os metodos sao mecanismos estruturados para a identificagao, 

comparagao e organizagao de dados sobre impactos ambientais, meios pelos 
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quais as informag6es sao apresentadas em diversos formatos visuais para que 

possam ser interpretados pelos responsaveis pela tomada de decisao 

(ALMEIDA, 2006, p.147). 

Em relagao a selegao da metodologia a ser empregada para a 

avaliagao dos impactos ambientais, BRAGA (2002, p.119) ensina que e tarefa 

especifica de cada caso a partir da comparagao entre os metodos de aplicagao 

desses impactos. Gada urn dos metodos apresenta diferentes graus de 

subjetividade na sua aplicagao e possiveis dificuldades de quantificagao para 

cada caso especifico. 

Apresenta-se a seguir os principais metodos utilizados na avaliagao de 

impacto ambiental. 

Metodo ad hoc - elaborados para urn projeto ou processo especifico, 

identificando normalmente os impactos atraves de brainstorming realizado em 

reuni6es de tecnicos permitindo obter uma visao da questao ambiental. Os 

impactos sao caracterizados e sintetizados em tabelas ou matrizes. 

Listas de Controle ou Check-Lists- relag6es padronizadas de fatores 

ambientais a partir das quais se identificam os impactos provocados pelas 

ag6es. Alem de ser uma forma concisa e organizada de relacionar os impactos, 

podem estar associados a escalas de valoragao e ponderagao dos fatores 

apresentando-se de diversas formas: 

• Listagens descritivas - utilizadas para orientar as avaliag6es de impacto 

ambiental, relacionando ag6es, componentes ambientais e respectivas 

caracteristicas que podem ser alteradas. Podem conter informag6es 

sobre tecnicas mais adequadas de medigao e previsao para os 

indicadores ambientais, bern como sobre a ponderagao dos impactos. 

• Listagens comparativas - incorporagao de criterios de relevancia aos 

indicadores ambientais caracteristicos do estado ambiental alteraveis 

pelos impactos. A relevancia do impacto e atribuida numericamente, ou 

atraves de letras, de acordo com a intensidade do impacto considerado 

significative, podendo ainda considerar o tempo de atuagao desse 

impacto. 

• Listagens em questionarios - consideram os impactos de forma mais 

ampla que as listagens anteriores, analisam os impactos em relagao aos 

ecossistemas, vetores de doengas, poluigao da agua, do ar e do solo, 
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entre outros. Este tipo de listagem e baseado numa serie de perguntas 

encadeadas. 

• Listagens ponderais - listagens de controle comparativas com 

ponderagao. A importancia de cada parametro e indicada pela atribuigao 

de pesos em relagao a soma dos impactos do projeto. E bastante 

objetivo para comparagao de alternativas, permite previsao de 

magnitude pelo emprego de escala normalizada de valores, porem nao 

permite a interagao dos impactos e nao distingue a distribuigao temporal. 

Metodos Matriciais - tecnicas bidimensionais que relacionam agoes 

com fatores ambientais. Utilizam indicadores que quantificam e qualificam os 

impactos de cada agao configurando seu potencial de impacto visando fixar 

medidas mitigadoras de impactos negatives ou pontencializadoras de impactos 

positives. 

A Matriz de Leopold e o metodo matricial mais conhecido, onde as 

colunas representam as agoes do projeto e as linhas referem-se aos 

componentes ambientais afetados pelo empreendimento ou processo (fatores 

ambientais). A montagem da Matriz de Leopold consiste em assinalar todas as 

possiveis interagoes entre os aspectos ou agoes e os fatores ambientais 

identificando os impactos positives e os negatives e seus atributos principais: 

magnitude, a grandeza em escala espago-temporal da interagao dos aspectos 

e a importancia, a intensidade do efeito no ambiente. 

E tambem usual a utilizagao da Matriz de Leopold modificada, como 

por exemplo, a identificagao e a avaliagao dos impactos ser em tres etapas: 

1. Correlagao de cada uma das atividades impactantes previstas com os 

respectivos aspectos ambientais afetados; 

2. ldentificagao dos impactos ambientais significativos; 

3. Avaliagao e descrigao de cada impacto, tendo como criterios magnitude, 

importancia e significancia. 

A magnitude refere-se ao grau de incidencia de urn impacto sobre o 

fator ambiental, em relagao ao universe deste. A importancia refere-se ao grau 

de interferencia do impacto ambiental sobre diferentes aspectos ambientais, 

estando relacionada estritamente com a relevancia da perda ambiental e a 

significancia e a combinagao dos niveis de magnitude e importancia, conforme 

o quadro abaixo. 
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Figura 5 - Classifica<;ao da significancia dos impactos ambientais - Matriz 

Leopold modificada. 

Legenda: MS - Muito Significative; S - Significative e PS- Pouco Significative 

Fonte: Biodinamica, 2007. 

Modelos de simula<;ao - sao utilizados modelos matematicos com a 

finalidade de representar a estrutura e funcionamento dos sistemas ambientais 

explorando as rela<;oes entre fatores fisicos, biol6gicos e s6cio-economicos, 

representam de forma simplificada a realidade. 

Sao utilizados na previsao da magnitude da · altera<;ao de urn 

determinado aspecto ambiental devido a influencia de urn projeto. 

No caso da Ferrero, para priorizar os aspectos ambientais levantados 

utilizou-se a ferramenta da qualidade, analise de falhas e seus efeitos (FMEA -

Failure Mode and Effects Analysis). A escolha do FMEA como ferramenta se 

deu em fun<;ao da prioriza<;ao que ela possibilita, atraves da aplica<;ao de 

indices de criticidade os quais pontuam e permitem uma avalia<;ao dos maiores . 

riscos ambientais. Esses ao serem identificados, procederao de uma analise 

critica, de modo a estabelecer o levantamento e a analise dos aspectos 

ambientais e constituira uma das maiores tarefas' na implanta<;ao do SGA. 

Para iniciar o processo, a escolha da equipe responsavel 

multidisciplinar sera prioritaria, contend a profissionais de · areas distintas da 

empresa. Estes profissionais, no caso da Ferrero gerentes, supervisores e 

corpo tecnico, retem o conhecimento tecnico especifico para o levantamento. 

Toda a equipe recebera treinamento especifico. Abaixo sao relacionadas as 

fun<;oes, na empresa, de cada urn dos membros da equipe e a formayao 

academica. 

• Gerencia da qualidade e meio ambiente; 

• Gerencia de produ<;ao; 

• Gerencia de manutenyao; 
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• Gerencia de recursos humanos; 

• Engenharia da qualidade; 

• Engenharia de alimentos; 

• Recursos humanos - psic61oga; 

• Seguranga do trabalho; 

• Supervisao da qualidade; 

• Supervisao do almoxarifado; 

• Nutricionista. 

5.1.2 Coleta de dados 

Os aspectos foram observados e coletados diretamente em visita as 

areas de processo. lnicialmente nenhum aspecto, mesmo insignificante ou que 

nao esteja no escopo do trabalho (como por exemplo, os aspectos de saude e 

seguranga ocupacionais nao abordados na NBR ISO 14001), deixaram de ser 

considerados. 

5.1.2.1 A filtragem das informagoes 

Todos os aspectos serao levantados e colocados em planilha por area 

de processo. Os aspectos, por exemplo, relacionados a doengas ocupacionais, 

riscos de forga maior, como terremotos, furacoes, etc, foram suprimidos, pais, 

ou nao estavam no escopo da NBR ISSO 14001 ou fora do controle da 

empresa. Porem, aspectos emergenciais como grandes vazamentos, explosao 

ou incendio foram adicionados, pais, segundo a equipe formada, eram pontos 

relevantes ambientalmente. 

Ap6s a filtragem das informagoes a planilha comegara a tamar forma e 

levando em consideragao os aspectos significativos de acordo com o risco 

ambiental. 
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5.1.2.2 A montagem da planilha "aspectos ambientais" 

Depois de revisada a planilha "ldentificagao de Aspectos Ambientais", 

isto e, com todas as correg6es e retiradas de itens nao significativos ao escopo 

da NBR ISO 14001, esta teve como objetivo documentar o processo de 

identificagao dos aspectos das atividades, processes e produtos da Ferrero do 

Brasil relacionados ao escopo do sistema de gestae ambiental que possam ser 

controlados e sobre os quais a Ferrero tern influemcia. Para este levantamento 

sera utilizado o procedimento interne que devera documentar o processo. Todo 

o processo foi realizado com reuni6es semanais, brainstorming e brainwriting, 

da equipe com o intuito de otimizar a planilha e o procedimento de identificagao 

de aspectos utilizado. 

5.1.2.3 ldentificagao do aspecto ambiental 

Na primeira coluna sao identificados os elementos da atividade, 

produtos ou servigos Ferrero, referentes ao escopo do sistema de gestae 

ambiental, que podem interagir com o meio ambiente. 

A segunda coluna identifica os possiveis impactos ambientais que o 

aspecto levantado possa ocasionar ao meio ambiente. 

5.1.2.4 ldentificagao do tipo de situagao referente ao aspecto ambiental 

Nesta coluna, terceira, serao colocadas as situagoes em que pode ser 

apresentado o aspecto: 

• Situagao Normal (N) - Ocorre continuamente. 

• Situagao Anormal (A) - Ocorre em situagoes de parada programadas ou 

manutengao. 

• Situagao Emergencial (E) - Ocorre em situag6es indesejaveis, 

imprevisiveis, aleatoriamente 

5.1.2.5 ldentificagao de temporalidade de ocorrencia do aspecto ambiental 

Na quarta coluna o aspecto e classificado como sendo: 
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• Atual (A): Ocorre no memento; 

• Passado (P): Nao ocorre mais, mas seu impacto ainda persiste; 

• Futuro (F): Podera ocorrer em fun9ao de falhas em atividades e ou 

processos ou projetos (situa96es emergenciais). 

5.1.2.6 ldentifica9ao da dimensao do aspecto ambiental 

Nas colunas 5, 6, 7 e 8 sao avaliados os fatores frequencia, 

severidade, quantidade e probabilidade. Esses fatores determinam os indices 

de criticidade. 

Frequencia (F): Diz respeito a probabilidade de ocorrencia do aspecto 

e estimado em uma escala de 1 a 4 conforme a tabela 5: 

Tabela 5- Frequencia do aspecto. 

4 Ocorre ao menos uma vez na semana 

Fonte: lnstruc;ao A-001, 2003. 

Severidade (S): Este indice parte de uma analise do efeito do risco 

para avalia9ao de sua gravidade, que e estimada em uma escala de pontua9ao 

de 3 a 9, conforme tabela 6: 

Tabela 6- Severidade do aspecto. 

9 Alto im acto ao meio ambiente e/ou otamento dos recursos naturais 
Medio impacto ao meio ambiente e/ou esgotamento dos recursos 

6 naturais 
Baixo impacto ao meio ambiente e/ou esgotamento dos recursos 

3 naturais 
Fonte: lnstruc;ao A-001, 2003. 
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Quantidade (Q): E a quantidade gerada/utilizada de determinado 

aspecto valorada em uma escala de 1 a 3 (tabela 7). 

Tabela 7- Quantidade do aspecto. 

2 erada e/ou utilizada 
1 Baixa rada e/ou utilizada 

Fonte: lnstruc;ao A-001 I 2003. 

Probabilidade (P): E a probabilidade de ocorrencia do impacto em 

situac;6es de emergencia (tabela 8). Este indice somente e avaliado com 

classificac;ao de "epoca futuro". 

Tabela 8- Probabillidade do aspecto. 

Provavel - chande de ocorrencia e media 
2 Remota - chance de ocorrencia e minima 

1 Remota - nunca ocorre e nao chance de ocorrencia 
Fonte: lnstruc;ao A-001 I 2003. 

5.1.2. 7 ldentificac;ao do indice do risco ambiental 

Este indice estabelece a significancia do aspecto ambientall e e obtido 

pelo somat6rio de todos os indices avaliados anteriormente (tabela 9). 

Para as "situac;6es" normais (N) e anormais (A) o somat6rio de 

frequencia (F), severidade (S), e quantidade (Q) ira determinar quais os 

aspectos ambientais serao significativos ou nao. 

Tabela 9 - lndice do risco ambiental para situac;6es normais e anormais. 

Fonte: lnstruc;ao A-001, 2003. 
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Para as situac;oes emergenciais (E) e de temporalidade futura (F) o 

somat6rio de severidade (S) e probabilidade (P) determinara a categoria dos 

aspectos ambientais emergenciais (tabela 1 0). 

Tabela 10- in dice do risco ambiental para situac;oes emergencias e futuras. 

Se somat6rio s 4 
Se somat6rio for 5 ou 6 

Crftico Se somat6rio ?!7 o aspecto e considerado significative e o seu 
risco deve ser tratado no lana de controle de erne encia 

Fonte: lnstruc;ao A-001, 2003. 

Com a aplicac;ao do FMEA sera obtido a priorizac;ao dos aspectos 

ambientais e estes, relacionados em planilha, foram correlacionados com os 

requisites legais aplicaveis levantados e as instruc;oes/procedimentos de 

trabalho elaboradas para controle e padronizac;ao do SGA. Os aspectos 

ambientais foram quantificados segundo suas significancias (significativa/nao 

significativa). 

Todos os aspectos significativos, aqueles que tiveram o somat6rio de 

frequencia (F), severidade (S) e quantidade (Q) igual ou maior que 13 serao 

tratados na "planilha monitoramento e medic;ao dos aspectos ambientais 

significativos" onde terao acompanhamento tais como: 

• Monitoramento 

• Local 

• Frequencia do monitoramento 

• Manutenc;ao e calibrac;ao de equipamentos crfticos 

• Frequencia de calibrac;ao 

• Responsabilidades 

5.1.3 Registros legais e outros 

A Ferrero estabelecera, implementara e mantera o procedimento IGA-

17 -Avaliac;ao a requisites leg a is e outros para levantar, implementar e avaliar 

os requisites legais aplicaveis as suas atividades, e relacionados a seus 

aspectos ambientais. 
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Para levantamento de toda a legislagao ambiental pertinente serao 

utilizados servigos especializados (consultoria) de empresas com not6rio 

conhecimento da area de legislagao ambiental no Brasil. 

5.1.4 Objetivos, metas e programas 

A Ferrero estabelecera, implementara e mantera objetivos e metas 

ambientais anuais. Os objetivos estabelecidos serao mensuraveis e coerentes 

com a polftica ambienta que mostrara mostra os objetivos e metas para o ano 

de 2011 e pode-se notar que estes foram divididos em dois grupos distintos: 

• Treinamento e conscientizagao ambiental e 

• Redugao do uso de recursos naturais. 

Os objetivos deverao ser controlados e avaliados, como por exemplo 

atraves de planilha de controle e de relat6rios mensais a toda organizagao. 

Ao final do perlodo, ano, todos os objetivos sao analisados quanto a 

efetividade e elaborados quadros para distribuigao geral para o termino do ano 

de 2011. 

5.2 IMPLEMENTACAO E OPERACAO 

5.2.1 Recursos, fungoes, responsabilidades e autoridades 

Os recursos utilizados para a Qualidade (humanos, infra-estrutura, 

organizacional, tecnologia e recursos financeiros) foram otimizados para a 

implantagao do SGA Ferrero do Brasil e o representante especlfico exigido pelo 

sistema 14001, foi indicado pela sua experiencia anterior com o Sistema de 

Qualidade. 

5.2.2 Competencia, treinamento e conscientizagao 

Todas as necessidades de treinamento serao identificadas e o 

programa de treinamento - Recursos Humanos (RH) determina que todo o 

pessoal cujas tarefas possam criar impactos significativos ao meio ambiente 

receba treinamento apropriado (especlfico sobre a tarefa e de conscientizagao 
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ambiental). Todos os funcionarios, ao ingressarem na empresa (integragao), 

receberao treinamento de conscientizagao ambiental e nogoes de seguranga 

do trabalho. Este procedimento, treinamento, tern sua rastreabilidade (para 

cada funcionario) em "lista de presenga" e na relac;ao de treinamento de 

pessoal controlada pelo RH. 

5.2.3 Comunicagao 

A empresa padronizou procedimento para comunicagao interna entre 

os varios niveis e fungoes da organizagao. 

A Alta Administragao juntamente com o diretor de engenharia define o 

metodo de recebimento, documentagao e resposta as comunicagoes 

pertinentes das partes interessadas externas. 

Os seguintes canais de comunicagao sao utilizados na Ferrero: 

• Correio eletronico (intranet e internet); 

• Reunioes; 

• Quadros de avisos; 

• Ramais telefOnicos e sistema de telefonia fixa e m6vel externa; 

• Correspondemcias externas e 

• Documento "oportunidade de melhoria - OPM". 

0 documento "oportunidade de melhoria" e utilizado por todos OS 

funcionarios para registrar uma melhoria de processo, de seguranc;a ou 

ambiental a ser feita em um setor, maquina ou processo. Este formulario e 

preenchido pelo funcionario que sugere a modificagao no processo ou 

maquina, entrega ao seu supervisor imediato que faz a primeira analise critica 

do formulario eo encaminha (se aceito) para o controle de OPM. Ap6s a OPM 

ser numerada devera ser enviada ao Diretor Industrial que distribui ao setor 

responsavel por realizar a mudanc;a sugerida. Se aceita, o prazo e colocado no 

documento e o setor responsavel inicia o processo de alterac;ao sugerido. Se 

nao, o formulario devera ser devolvido ao emitente inicial com a justificativa do 

nao atendimento. Devera ser criado um fluxo que demonstre o procedimento. 
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5.2.4 Documentagao 

Todo o processo de documentagao do sistema de gestao ambiental 

devera estar descrito no Manual do SGA. Na tabela 11, observa-se que o SGA 

Ferrero deve ser estruturado a partir de instrugoes e procedimentos que 

suportam o sistema no seu gerenciamento. 

Tabela 11 - Processo de documentagao. 

MSGA 
A- 001 
A- 002 
A- 003 
Q- 004 
Q- 005 
0-007 

IGA- 001 
IGA- 002 
IGA- 003 
IGA- 004 
IGA- 005 
IGA- 006 
IGA- 007 
IGA- 008 
IGA- 009 

IGA- 010 

IGA- 011 

Manual de Sistema de Gestao Ambiental 

Nao conformidade de servi o e meio ambiente 

Auditoria interna da Qualidade e Meio Ambiente 
Descarte de resfduos 
Tran rte de resfduos 

uinas 

Manutengao preventiva de equipamentos ambientalmente 
crfticos 

Fonte: Serber, 2008. 

5.2.5 Controle de documentos 

No Manual do Sistema de Gestao Ambiental, estara descrito todo o 

processo de registro e controle de documentos para que a empresa assegure 

que: 

• Possam ser localizados; 
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• Sejam periodicamente analisados, revisados quando necessaria e 

aprovados quanta a sua adequagao, par pessoal autorizado; 

• As versoes atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponiveis 

em todos os locais onde sao executadas operag6es essenciais ao 

efetivo funcionamento do SGA; 

• Os documentos obsoletes sejam prontamente removidos de todos os 

pontos de emissao ou usa, garantindo o usa nao intencional; 

• Quaisquer documentos obsoletes retidos par motivos legais e I ou para 

preservagao de conhecimento sejam adequadamente identificados. 

5.2.6 Controle operacional 

Na empresa foram identificadas as operag6es e atividades associadas 

aos seus aspectos ambientais significativos e estabelece-se, para cada urn 

deles instrug6es e procedimentos, conforme tabela 11. Estas instrug6es serao 

correlacionadas aos respectivos aspectos ambientais significativos e colocadas 

em planilha especifica para controle- Monitoramento e medigao dos aspectos 

ambientais significativos. 

Esta parte do sistema fornece orientagao de como levar os requisites 

do sistema para as operag6es do dia a dia e requer o usa de procedimentos 

documentados para controlar situag6es onde a sua ausemcia possa levar a 

desvios em relagao a politica ambiental, objetivos e metas. 

5.3 VERIFICA<;AO 

5.3.1 Monitoramento e medigao 

A Ferrero devera estabelecer e manter procedimentos documentados 

para monitorar e medir periodicamente as caracteristicas principais de suas 

operag6es e atividades que possam ter impacto significative sabre o meio 

ambiente. Os procedimentos aplicaveis para esta verificagao sao: 
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• A-003 - Monitoramento e medic;ao, onde serao feitos os monitoramentos 

dos aspectos e impactos ambientais e dos objetivos e metas da 

organizac;ao; 

• Planilha de legislac;ao ambiental e outros requisites; 

• Relat6rios mensais sobre os objetivos e metas estabelecidos e 

• Controle dos equipamentos de medic;ao utilizados para monitoramento 

atraves de calibrac;oes e verificac;oes peri6dicas. 

5.3.2 Avaliac;ao ao atendimento a requisites legais e outros 

Os aspectos legais associados aos aspectos ambientais, produtos e 

servic;os serao avaliados anualmente durante as auditorias internas do sistema 

de gestae segundo instruc;ao IGA - 011 - Avaliac;ao ao atendimento aos 

requisites legais e outros. Os resultados das avaliac;oes deverao ser 

registrados atraves de relat6rios anuais de auditorias internas. 

5.3.3 Nao conformidades, ac;ao corretiva e ac;ao preventiva 

Os procedimentos Q - 004 - Nao conformidade de servic;os e meio 

ambiente e Q - 005 - Ac;ao preventiva e corretiva, definem a responsabilidade 

e autoridade para tratar e investigar as nao conformidades. Qualquer ac;ao, 

corretiva ou preventiva, adotada para eliminar as causas das nao 

conformidades, reais ou potenciais, e adequada a magnitude dos problemas e 

proporcional ao impacto ambiental verificado. 

5.3.4 Controle de registros 

Baseado na proposta de implantac;ao do SGA a Ferrero devera 

estabelecer e manter procedimento para identificac;ao, manutenc;ao e descarte 

de registros ambientais. Estes registros sao mostrados na Tabela 12. Os 

registros sao legiveis e identificaveis, permitindo rastrear a atividade, produto 

ou servic;o envolvido. Os registros ambientais sao arquivados e mantidos de 

forma a permitir sua pronta recuperac;ao. 
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Tabela 12- Registros ambientais. 

7 RH 

10 RH 
11 RH 

20 
ndice de lnstrw;oes e procedimentos da Gestao 

QA MSGA Ambiental e outras correlacionadas 
Fonte: Serber, 2008. 

5.3.5 Auditoria interna 

A Ferrero devera estabelecer e manter urn programa e procedimento 

para auditorias peri6dicas do SGA a serem realizadas de forma a: 

• Determinar se o SGA esta em conformidade com as disposigoes 

planejadas para a gestae ambiental, inclusive os requisites da norma 

NBR ISO 14001 :2004; 

• Determinar que sera devidamente implementado e que sera mantido e 

• Fornecer a administragao informagoes sabre os resultados das 

auditorias. 
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0 procedimento utilizado pelo sistema e o 0 - 007 - Auditoria interna 

de qualidade e meio ambiente. 

5.4 ANALISE PELA ADMINISTRA<;AO 

A Alta Administra9ao da Ferrero do Brasil, em intervalos pre 

determinados (urn ano) ou sempre que necessaria a pedido da gerencia da 

qualidade assegurada e meio ambiente avaliara criticamente o SGA para 

assegurar sua conveniencia, adequa9ao e eficacia contfnuas. Este processo de 

analise crftica assegura que as informa9oes necessarias sejam coletadas, de 

modo a permitir a administra9ao proceder a esta avalia9ao. Todo o processo de 

analise crftica e documentado atraves das RAGAS (Reunioes de analise crftica 

da alta dire9ao). 

As entradas (pautas) para analise estao de acordo como especificado 

na norma NBR ISO 14001:2004- Analise pela administra9ao. 
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6 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 principal Objetivo do estudo foi encaminhar e sugerir uma 

delineac;ao para a implantac;ao de urn sistema de gestao ambiental visando a 

certificac;ao pela norma ABNT NBR ISSO 14.001 em uma industria do ramo 

alimenticio utilizando recursos pr6prios, isto e, sem a utilizac;ao (ou 

minimizando ao maximo) de consultorias externas ate o presente momenta. 

0 modelo de implantac;ao apresentado foi focado no trabalhador, 

fazendo com que este se sentisse parte do sistema (sempre motivado) e que a 

melhoria continua, baseada na metodologia do PDCA, fosse a ferramenta mais 

adequada. Este foco juntamente com a estrutura organizacional enxuta e a 

divulgac;ao na empresa de que todos sao responsaveis pela implantac;ao e 

continuidade do sistema fez com que os trabalhadores (colaboradores) ora se 

sentissem clientes e ora fornecedores. 

Muitas empresas focam em analises e auditorias o seu desempenho 

ambiental. Estas analises nao sao suficientes para garantir que a implantac;ao 

de urn sistema de gestao ou seu desempenho ambiental atenda aos requisites 

legais e a sua politica ambiental. Para que isto ocorra e necessaria que a 

implantac;ao ou verificac;ao de urn sistema ambiental siga urn sistema de gestao 

estruturado e, sendo assim foram utilizadas as normas ABNT NBR ISSO 14001 

e 14004. 

Estando todos os trabalhadores conscientes de sua importancia no 

sistema, da politica ambiental, do levantamento dos aspectos e impactos de 

sua area de trabalho e no cumprimento dos requisites legais aplicaveis levou a 

empresa a implantac;ao de urn sistema de gestao ambiental (SGA) de forma 

abrangente e proativa, com a preocupac;ao permanente de reduzir os impactos 

ambientais de sua atividade produtiva. 

Conclui-se que a implantac;ao do sistema de gestao ambiental na 

Ferrero do Brasil Ltda e na atualidade, uma condic;ao indispensavel para 

reduc;ao de custos do processo, racionalizac;ao do usa de recursos naturais, 

reduc;ao de residues gerados no processo produtivo, reduc;ao dos efeitos dos 

impactos ambientais significativos da atividade e demonstrar seriedade e 

preocupac;ao com as questoes ambientais. 
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0 usa das ferramentas exemplificadas aqui auxiliarao na implantac;ao 

de sistemas de gestao ambiental, vista que ha necessidades da empresa. 

0 item mais importante de todas as etapas e o comprometimento da 

alta administrac;ao com a certificac;ao ambiental. 

Algumas sugestoes podem ser feitas com o intuito de contribuir na 

elaborac;ao de outros trabalhos sabre o assunto tais como: 

• Estudo com o objetivo de mensurar, quantitativamente, os custos com a 

implantac;ao de um sistema de gestao ambiental; 

• lmplantac;ao de uma metodologia, a ser utilizada par todas as empresas, 

para padronizar a aplicac;ao do FMEA - Failure Mode and Effects 

Analysis, no processo de levantamento de aspectos e impactos 

ambientais e 

• lmplantac;ao de metodologia para padronizar a elaborac;ao de pianos de 

emergencia que hoje sao requisitos de licenc;as ambientais estaduais e 

da norma NBR ISO 14001:2004. 
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