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RESUMO 

A partir da observação sistemática do processo de globalização, percebeu-se uma 

crescente tendência às exigências técnicas que deu origem ao surgimento de normas 

regulamentadoras. Estas normas por sua vez, criaram mecanismos de controle do 

processo de produção e do produto que foram as certificações. Dentre as normas 

certificadoras, as Normas da  Série ISO 14000 foi escolhida como objeto de estudo 

deste trabalho, devido a sua preocupação com o meio ambiente, e por traçar modelos e 

procedimentos que podem ser seguidos por qualquer tipo e tamanho de empresa.  

Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo a análise econômico-financeira da 

implementação destas Normas, a partir da implantação de Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA’s); onde foram observados os procedimentos necessários para sua 

realização, o esclarecimento do uso das técnicas de análise, e em seguida foi realizado 

um levantamento de custo benefício quando da sua implantação, a partir da realização 

de um estudo de caso em uma empresa.  

Para o referido estudo de caso, fez uma adaptação de um processo de 

implementação de um SGA já existente, e a partir dos dados coletados na empresa, fez-

se o uso das ferramentas de análise de investimentos recomendados pela teoria 

financeira, como o Valor Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno, o Payback, o 

cálculo do Benefício Custo, dentre outros. Os resultados apresentados mostraram que há 

viabil idade econômico-financeira quando da implantação do referido sistema. 

Assim sendo, recomenda-se à empresa em estudo a efetivação do respectivo 

sistema, pois o mesmo trará resultados econômicos positivos para a empresa e para o 

meio ambiente, visto que seu objetivo tem por base a melhoria da qualidade ambiental e 

consecutivamente resultará na melhoria da qualidade organizacional. 
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ABSTRACT 

Based on a systematic observation of the globalization process, one can notice a 

growing trend of technical demands which have led to the creation of regimental norms. 

These in turn have favored the creation of control mechanisms for the production 

process and  the products which they envisage. Among the existing certifying norms, 

the Series ISO 14000  was chosen as the object of interest by this particular work, given 

its concerns regarding natural environment and the capacity to set a model and 

procedure that can be followed by any kind of company, regardless the size and nature 

of its business. 

Therefore, this work considered as an objective the financial-economic analysis of 

the implementation of such norms, based on the use of the Environmental Management 

System (EMS), in which the necessary procedures for its materialization were observed, 

the clarification on the use of the analysis techniques, and afterwards it was carried out a 

survey on the cost-benefit relation regarding its use, based on the results produced by a 

specific case study of one company. 

For this particular study, an adaptation was made on the already existing EMS 

implementation process and based on the data collected at the company, it was possible 

to use the investment analysis tools recommended by the Finances Theory, such as the 

Present Net Values, the Internal Return Rate, the Payback, the calculus of the Cost 

Benefit, among others.  The final results show a financial-economic feasibility when the 

system is used. 

Therefore, it can be safely recommended to the company under survey the 

adoption of the afore mentioned system for it will not only bring positive economic 

results to the company itself but to the natural environment as well.  And since this is a 

major objective it will ultimately result on the improvement of the organizational 

quality as a whole. 

 



 

vi 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 01 

 1.1 Objetivos...................................................................................................................... 03 

  1.1.1 Objetivo Geral..................................................................................................... 03 

  1.1.2 Objetivo Específicos........................................................................................... 03 

 1.2  Estrutura da Dissertação.......................................................................................... 04 

2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL ..................................................... 06 

 2.1 Sistema de Gestão Ambiental....................................................................................   08 

  2.1.1 Implementação de SGA’s (sistema de gestão ambiental)................................... 10 

  2.1.2 Do processo de implementação de SGA’s (sistema de    gestão ambiental)....... 19 

      2.2.2.1   Treinamentos................................................................................................ 20 

 2.3 Série ISO 14000...........................................................................................................  21 

  2.3.1 Benefícios da Série ISO 14000........................................................................... 25 

 2.4 Conclusão do Capítulo...............................................................................................  27 

3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS........................................................  29 



 
 vii 

 3.1 Análise de Investimento e Meio Ambiente...............................................................  29 

 3.2 Ferramentas de Análises de Investimentos..............................................................   34 

  3.2.1 Decisão de Investir..............................................................................................   34 

  3.2.2 Custo de Oportunidade........................................................................................ 35 

  3.2.3 Horizonte de Planejamento................................................................................. 35 

  3.2.4 Risco e Incerteza.................................................................................................  36 

  3.2.5 Fluxo de Caixa....................................................................................................  37 

  3.2.6 Payback............................................................................................................... 38 

    3.2.6.1 Imperfeições: Payback Clássico......................................................... 38 

    3.2.6.2 Payback Atualizado............................................................................ 39 

  3.2.7 Taxa de Rentabilidade......................................................................................... 39 

  3.2.8 Benefício-Custo................................................................................................... 39 

  3.2.9 Índice de Lucratividade....................................................................................... 40 

  3.2.10 Valor Presente Líquido........................................................................................ 40 

  3.2.11 Taxa Interna de Retorno...................................................................................... 41 



 
 vii i 

  3.2.12 Substituição de Ativos......................................................................................... 43 

    3.2.12.1 Riscos e Incertezas Quando da Substituição e Equipamentos............ 45 

    3.2.12.2 Políticas de Substituição de Equipamentos........................................ 46 

 3.3 Outras Variáveis a serem Analisadas....................................................................... 47 

 3.4 Método de Depreciação.............................................................................................. 49 

 3.5 Sistema de Amortização Constante........................................................................... 50 

 3.6 Conclusão do Capítulo............................................................................................... 51 

4 ESTUDO DE CASO............................................................................................................. 53 

 4.1 Metodologia da Pesquisa............................................................................................ 54 

 4.2 Fonte dos Dados e Informações................................................................................. 56 

 4.3 Processo de Implementação do SGA......................................................................... 57 

  4.3.1 Ciclo do Sistema de Gestão Ambiental Adotado................................................ 64 

  4.3.2 Cronograma para Implementação do SGA Adotado........................................... 65 

 4.4 Ferramentas de Análise de Investimento................................................................. 66 

  4.4.1 Análise do Fluxo de Caixa do Projeto  “A” ........................................................ 66 



 
 ix 

    4.4.1.1 Fluxo de Caixa.................................................................................... 67 

     4.4.1.1.1  Fluxo de Entrada.......................................................................... 69 

     4.4.1.1.2 Fluxo de Saída............................................................................. 69 

    4.4.1.2 Valor Presente Líquido....................................................................... 70 

    4.4.1.3 Taxa Interna de Retorno..................................................................... 70 

    4.4.1.4 Payback............................................................................................... 70 

    4.4.1.5 Benefício/Custo.................................................................................. 71 

    4.4.1.6 Índice de Lucratividade...................................................................... 71 

    4.4.1.7 Taxa de Rentabilidade........................................................................ 71 

  4.4.2 Análise do Projeto “B” para a CarMassa............................................................ 72 

    4.4.2.1 Amortização do Financiamento.......................................................... 72 

    4.4.2.2 Demonstrativo do Resultado do Exercício......................................... 73 

    4.4.2.3 Fluxo de Caixa................................................................................... 73 

    4.4.2.4 Ferramentas de Análise de Investimento para o Projeto “B” ............. 74 

    4.4.2.5 Substituição de ativos......................................................................... 75 



 
 x 

 4.5 Outras Variáveis a serem Analisadas....................................................................... 76 

 4.6 Conclusão do Capítulo............................................................................................... 78 

5 ANÁLISES DOS RESULADOS OBTIDOS...................................................................... 80 

 5.1 Vistas in Loco.............................................................................................................. 80 

 5.2 Análise das Ferr amentas do Projeto “A” ................................................................. 81 

  5.2.1 Fluxo de Caixa.................................................................................................... 82 

    5.2.1.1 Fluxo de Entrada................................................................................. 82 

    5.2.1.2 Fluxo de Saída.................................................................................... 82 

    5.2.1.3 Valor Presente Líquido....................................................................... 83 

    5.2.1.4 Taxa Interna de Retorno..................................................................... 83 

    5.2.1.5 Payback............................................................................................... 83 

    5.2.1.6 Benefício / Custo................................................................................ 84 

    5.2.1.7 Índice de Lucratividade...................................................................... 84 

    5.2.1.8 Taxa de Rentabilidade........................................................................ 84 

 5.3 Análise das Ferr amentas do Projeto “B” ................................................................. 84 



 
 xi 

  5.3.1 Fluxo de Caixa.................................................................................................... 85 

    5.3.1.1 Fluxo de Entrada................................................................................. 85 

    5.3.1.2 Fluxo de Saída.................................................................................... 85 

    5.3.1.3 Valor Presente Líquido....................................................................... 86 

    5.3.1.4 Taxa Interna de Retorno.............................................................. 86 

    5.3.1.5 Payback........................................................................................ 86 

    5.3.1.6 Benefício/Custo........................................................................... 86 

    5.3.1.7 Índice de Lucratividade............................................................... 86 

    5.3.1.8 Taxa de Rentabilidade................................................................. 87 

 5.4 Outras Variáveis a serem Analisadas....................................................................... 87 

 5.5 Conclusão do Capítulo............................................................................................... 88 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.......................................................................... 90 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA....................................................................................... 94 

ANEXOS................................................................................................................................... 97 

 Anexo 1.................................................................................................................................. 97 



 
 xii 

 Anexo 2.................................................................................................................................. 122 

APÊNDICES............................................................................................................................. 123 

 Apêndice 1............................................................................................................................. 123 

 Apêndice 2............................................................................................................................. 124 

 Apêndice 3............................................................................................................................. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 xii i 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 Mudanças na empresa através da conscientização ambiental........................ 09 

Figura 2.2 Etapas de implantação do SGA...................................................................... 10 

Figura 2.3 Etapas de implantação do SGA segundo MAIMOM....................................  11 

Figura 2.4 Posição do sistema de Gestão Ambiental no Esquema da Gestão Ambiental..  24 

Figura 4.1 Composição do Processo de SGA.................................................................... 57 

Figura 4.2 Linha do tempo do Projeto “A” ........................................................................ 68 

Figura 4.3 Nova Linha do tempo para a Empresa CarMassa............................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 xiv 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 2.1 Característica do projeto humanizado...................................................... 20 

Quadro 3.1 (Oportunidades verdes) Vantagens competitivas na implantação de 

SGA’s............................................................... ........................................ 

 

33 

Quadro 4.1 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 1.............................. 57 

Quadro 4.2 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 2.............................. 58 

Quadro 4.3 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 3............................. 58 

Quadro 4.4 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 4.............................. 59 

Quadro 4.5 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 5.............................. 59 

Quadro 4.6 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 6.............................. 59 

Quadro 4.7 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 7.............................. 60 

Quadro 4.8 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 8.............................. 60 

Quadro 4.9 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 9.............................. 60 

Quadro 4.10 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 10............................ 61 

Quadro 4.11 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 11............................ 61 

Quadro 4.12 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 12............................ 61 



 

 
 xv 

Quadro 4.13 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 13............................ 62 

Quadro 4.14 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 14............................ 62 

Quadro 4.15 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 15............................ 62 

Quadro 4.16 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 16............... ............ 63 

Quadro 4.17 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 17............................ 63 

Quadro 4.18 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 18............................ 63 

Quadro 4.19 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 19............................ 64 

Quadro 4.20 Cronograma  de Implementação do SGA constante no Anexo 1.............. 65 

Quadro 4.21 Demonstrativo de Resultado do Exercício do Projeto “A” .......................  67 

Quadro 4.22 Fluxo de caixa do Projeto ‘A” da CarMassa............................................. 69 

Quadro 4.23 Demonstrativo do Resultado do Exercício do Projeto “B” ....................... 73 

Quadro 4.24  Fluxo de caixa para a Empresa CarMassa, Projeto “B” ............................ 74 

Quadro 4.25 Resultado das técnicas de investimento para o Projeto “B” ...................... 75 

Quadro 4.26  Planilha de Análise dos Resultados de outras variáveis para os dois 

projetos...................................................................................................... 

          

78 

Quadro 5.1  Outras variáveis analisadas........................................................................  88 



 

 
 xvi 

Quadro 5.2 Comparativo dos resultado das técnicas de análise de investimento dos 

projetos  A e B...........................................................................................    

      

89 

Quadro 5.3 Resultado do fluxo de caixa dos dois projetos..........................................  89 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1  Introdução 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 1 

1 INTRODUÇÃO 

O tema abordado neste trabalho, reflete um novo enfoque econômico apresentado pelo 

atual cenário econômico globalizado, que tem por objetivo uma melhor utilização dos 

recursos produtivos, viabil izando assim uma melhor qualidade de vida. Essa melhoria no 

bem-estar social é crucial para o bom desempenho da economia, pois visa a qualidade na 

confecção dos produtos em quantidade ideal para o consumidor. 

Observa-se em pesquisas científicas a grande preocupação em se conscientizar a 

população sobre a necessidade de se implantar o SGA (Sistema de Gestão Ambiental) o EMS 

(Environmental Management Systems); mas percebe-se ainda que antes de se efetivar a 

implantação, é indispensável que ocorra a análise econômico-financeira, para se dimensionar 

a importância da sua aplicação em termos de viabil idade econômica, pois corre-se o risco da 

perpetuação do modismo, como foi o caso de algumas técnicas que levaram várias empresas 

ao fracasso; no caso poderia se citar a reengenharia de processos. 

Com o advento da globalização houve um aumento na competitividade e uma maior 

qualificação das empresas, tanto no setor produtivo como no setor funcional. A busca por 

ganhos cada vez mais elevados contribuiu para o surgimento da inovação também no processo 

produtivo, aumentando assim a capacidade de concorrência entre as empresas.  

A má utilização dos recursos naturais, principalmente, no setor produtivo, além de ter 

elevado o índice de escassez, passou a influir na qualidade de vida da população, aumentando 

consideravelmente o surgimento de novas doenças e uma considerável elevação na quantidade 

de pacientes. 

A qualidade de vida passou a ser destaque no âmbito produtivo, onde o meio ambiente, 

origem dos recursos de produção, tornou-se variável indispensável de observação, devido às 

traumáticas mudanças no ecossistema provocadas pelo homem, transformador dos recursos. 

Com a queda da qualidade de vida devido a má utilização dos recursos naturais, as 

empresas passaram a repensar o seu processo de produção e dar maior estímulo a preservação 
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do meio ambiente. A variável ambiental passou a ser incorporada por algumas empresas em 

seu planejamento estratégico. 

Dessa forma, surge então uma possível barreira nas transações econômicas, que são as 

barreiras técnicas: onde os produtos e processos são elaborados a partir de normas técnicas 

padronizadas que visam o aperfeiçoamento da economia com base na otimização dos recursos 

naturais. 

Essa otimização leva em consideração o problema da escassez, hoje predominante em 

grande parte das regiões; dando surgimento assim a várias normas ambientais a partir da 

regulamentação dos padrões e procedimentos de produção, para que os mesmos não causem 

impactos ao meio ambiente (D´AVIGNON, 1995). Necessidade esta, também imposta 

lentamente pela população. 

Sendo assim, estudos e testes de vários processos foram surgindo com o intuito de 

promover a melhoria contínua; dando origem a novos métodos na estrutura produtiva, como é 

o caso do kambam, do just time, da reengenharia e outros métodos, que surgiram ou virão a 

surgir a partir da ruptura de novos paradigmas.  

Essa melhoria levou a regulamentação de diversas normas, que visam a padronização 

com base na especificação dos produtos; regulamentação esta que, de certa forma inibiu a 

concorrência, devido a limitação de alguns concorrentes pela ausência da especificação 

exigida. 

Diante disso, a proposta apresentada no quarto, quinto e sexto capítulos deste trabalho, é 

fazer uma análise econômico-financeira da implementação das normas da Série ISO 14000, 

norma de gerenciamento ambiental, a partir da aplicação prática a um estudo de caso na 

empresa CarMassa. Cuja premissa é a implementação de um sistema de gestão ambiental, 

constante no primeiro anexo desta pesquisa, a qual foi traçada uma proposta de sistema de 

gestão direcionada à organização em estudo, que teve por base a observação de normas e 

atitudes relevantes na administração dos recursos: insumos e produtos acabados; direcionando 

a empresa à utilização ótima dos resíduos produtivos e a um melhor aproveitamento do lixo. 
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Esse aproveitamento é a reutilização dos recursos que antes não eram aproveitados, e 

aumentar a quantidade de subprodutos existentes. 

Assim, estudou-se os caminhos tradicionais para se mensurar os resultados econômicos-

financeiros quando da implantação de sistemas de gestão ambiental, bem como a previsão 

econômica dos objetivos traçados para a empresa, tanto relacionada à política existente, como 

às mudanças estratégicas necessárias à produção; observando se os investimentos estão sendo 

direcionados às atividades do SGA (Sistema de Gestão Ambiental) que realmente satisfazem 

aos objetivos da empresa, ou seja: direcionar os investimentos às atividades que realmente 

agregam valor à empresa e não em atividades dispendiosas ou desnecessárias ao sistema. 

Dessa forma, os objetivos desta pesquisa foram direcionados para atender aos requisitos 

básicos necessários para a implantação das Normas da Série ISO 14000, a partir da 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental.  

1.1 Objetivos 

Os objetivos foram traçados a partir da observação sistemática do processo de 

globalização, e divididos em geral e específicos. 

1.1.1 Objetivo geral 

É fazer uma análise econômico-financeira da implementação das normas da Série ISO 

14000, a partir da proposta de implantação de SGA (Sistema de Gestão Ambiental), proposta 

adaptada de Barbosa (1999:99-136), em uma empresa. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Esclarecer os procedimentos necessários para a implantação de um SGA; 

 Esclarecer o uso das técnicas de Análise econômico-financeiras para estudo de 

viabil idade de um SGA; 
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 Realizar um levantamento do custo benefício quando da implantação de um SGA / 

ISO 14000, para verificar se há viabil idade econômica; 

 Aplicar a um caso prático, uma análise econômico-financeira, tanto com relação a 

política já adotada pela empresa, ao qual chamou-se de Projeto “A” , quanto da implantação 

das Normas da Série ISO 14000, que chamou-se de Projeto “B” . 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Esta pesquisa está estruturada em seis capítulos: 

 Introdução: onde foi dada uma explanação geral sobre a pesquisa abordada, levando 

em consideração as mudanças ocorridas no atual cenário globalizado, principalmente, com 

relação à inserção dos novos valores defendidos pelas Normas da Série ISO 14000. Nessa 

etapa será realizada uma síntese do trabalho a ser desenvolvido.  

 Revisão bibliográfica: inicia no segundo capítulo, primeiramente, mostrando a 

necessidade de se gerenciar o meio ambiente, motivada pela evolução da industrialização fato 

que fomentou a problemática ambiental, e serviu de alicerce para o desenvolvimento desta 

pesquisa; pois, a partir dessa evolução foram surgindo teorias, visando o controle sobre o 

meio. A implantação de SGA’s é produto dessa evolução e conduziu ao surgimento das 

normas em estudo, que são as da Série ISO 14000, que neste trabalho, foram assessoradas 

pela análise econômico-financeira, cujo fundamento teórico consta no terceiro capítulo deste 

trabalho; onde foram levantados alguns métodos da análise de investimento que serviram de 

ferramentas para o objeto em estudo; 

 Aplicação prática: esta fase que consta no quarto capítulo desta pesquisa contribuiu 

na aplicação do objeto, a partir da implementação do estudo a um caso prático: onde foram 

observados os procedimentos norteados na fundamentação teórica, capítulos dois e três; como 

também a coleta dos dados e informações, que ajudou no decorrer da pesquisa, com o 

fornecimento de fatos concretos, possibil itando um melhor desempenho dos objetivos 

pretendidos. Espera-se que esta aplicação tenha conduzido o leitor ao efetivo esclarecimento e 

entendimento acerca do assunto abordado. 
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 Análise dos resultados: Esta etapa constante no quinto capítulo é considerada a parte 

principal da pesquisa, pois é o momento em que os resultados obtidos são analisados: 

confirmando-se assim, a necessidade de se usar a respectiva ferramenta, a análise econômico-

financeira, quando da implementação de um SGA, para aquisição da certificação das normas 

da Série ISO 14000, a partir do perfeito cumprimento da ISO 14001, que é o padrão de 

certificação. 

 Conclusões / Recomendações: Essa é a última fase, sexto capítulo, onde foram 

apresentadas as conclusões sobre a pesquisa, levando em consideração os pontos críticos do 

referido trabalho. Nessa etapa, foram descritas também, as contribuições proposta pela 

referida pesquisa, inclusive, as recomendações da pesquisadora sobre o assunto. 

 Referência Bibliográfica: Nela estão listados todos os temas e autores que 

contribuíram direta ou indiretamente, para a execução da pesquisa; os quais foram de grande 

importância para a evolução e sincronia do tema proposto; 

 Anexos: é a garantia de acesso a algumas informações que foram suprimidas durante 

a elaboração dos capítulos desta dissertação: dentre estas, está o processo de implementação 

do sistema de Gestão Ambiental, que foi utili zado no desenvolvimento desta pesquisa, 

proposto pela autora para a CarMarssa; este processo é uma adaptação da proposta de Barbosa 

(1999:99-136).  

 Apêndices: constam os dados, elaborados pela autora, utili zados no desenvolvimento 

e resultado desta pesquisa, e servirão de consulta e esclarecimento para o leitor interessado. 
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2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

No atual cenário econômico globalizado, com a queda das barreiras alfandegárias e com 

a evolução dos desastres ambientais, surge a necessidade de se avaliar os riscos e os acidentes 

ocorridos no meio ambiente. Esses acidentes têm se evidenciado devido ao crescimento 

populacional e a má utilização dos recursos produtivos; surgindo assim a necessidade de se 

conservar o meio ambiente. 

Hoje essa preocupação já ocupa uma parcela significativa dos investimentos das 

empresas; a atividade econômica tem direcionado esforços, quer financeiros ou 

administrativos, para limitar ou até mesmo “extinguir” o número de ocorrências. 

Dessa forma, foram traçados normas e regulamentos aplicáveis aos diversos setores da 

atividade econômica, na tentativa de aprimorar o sistema de produção, devido a expansão da 

degradação ambiental, e a necessidade de se produzir produtos cada vez mais qualificados e 

com baixos custos, introduziu-se no mercado algumas exigências utilizadas como diferencial 

de competitividade, e objetivando a regularização do homem como parceiro do meio ambiente 

e não como transformador. 

O homem que por várias décadas procurou a busca do seu bem-estar, transformando o 

meio em que vive, e não, adequando-se a ele. Sendo assim, o número de distúrbios ao meio 

ambiente evoluiu de forma significativa, implicando em má formação e degradação do 

ecossistema. 

Segundo Reis (1995:05), o meio ambiente é um componente que veio para ficar, 

obrigando as empresas a adaptar-se ou correr o risco de perder os espaços já conquistados. 

Para o referido autor, é imperativo gerir o meio ambiente em conformidade com o 

desenvolvimento sustentável. E a exigência da qualidade ambiental das matérias-primas, é 

uma das formas de se pressionar o mercado em busca de produtos altamente ecológicos. 

O surgimento dos selos verdes também foi uma forma de atestar a qualidade ambiental 

de produtos: 
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“O uso dos selos verdes é sempre problemático, pois pode ser uma mera ação de 

marketing, que deixa de lado os critérios científicos de análise da qualidade ambiental alegada 

pelos que oferecem produtos e serviços ao mercado”. (REIS, 1995). 

Dessa forma, esses selos conhecidos como “alianças verdes” , preconizaram a criação e a 

implementação de princípios de gestão ambiental que contribuíssem com o processo 

produtivo, ao mesmo tempo, que fossem um potencial fator de competitividade. 

O surgimento desses selos ou alianças deu origem ao gerenciamento ambiental, que em 

Reis (1995:10) é definido como sendo “um conjunto de rotinas e procedimentos que permite a 

uma organização administrar adequadamente as relações entre suas atividades e o meio 

ambiente que as obriga, atentando para as expectativas das partes interessadas” . 

Sendo assim, o gerenciamento ambiental tem evoluído junto com a necessidade de 

regular procedimentos danosos ao meio ambiente, causados, principalmente, pela evolução do 

processo de industrialização, que por muito tempo teve um único foco: auferir lucros; não se 

preocupando com a valoração do espaço, quer quando da liberação de dejetos ou na má 

utilização de máquinas e equipamentos, dentre outros; provocando uma seqüência de danos ao 

meio.  

Durante o processo de industrialização, vários governos dedicaram-se a promoção 

estrutural do país, com a construção de portos, rodovias, ferrovias, instalação de energia 

elétrica, dentre outros, integrando fisicamente regiões mais dispersas e acelerando o processo 

de industrialização. A migração de recursos externos, por sua vez, favoreceu ao aumento da 

concentração de renda, acentuando assim, as desigualdades sociais e regionais já existentes. 

Esses investimentos resultaram também num crescimento considerável da produção 

nacional, e da circulação do capital estrangeiro, que possibil itou o aumento das exportações 

brasileiras e dos investimentos em bens de capitais.  

Dessa forma, surgiram os acordos econômicos, os blocos econômicos, objetivando 

facil itar as transações comerciais, a partir de isenções ou reduções das taxas alfandegárias 
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para que o processo de exportação esteja mais acessível, inclusive aos países considerados 

emergentes. 

Com a evolução dessas transações econômicas, como comentado anteriormente, 

evoluem também os danos causados ao meio ambiente, devido a grande quantidade e 

diversidade de produtos oferecidos no mercado, prejudicando a qualidade de vida da 

população; sendo necessário um sistema de gestão ambiental (SGA), objeto de estudo desta 

pesquisa, que uniformize os procedimentos produtivos, a partir da identificação das atividades 

que provoquem desgaste ambiental significativo, corrigindo-as.  

2.1 Sistemas de Gestão Ambiental (SGA’s) 

O Sistema de Gestão Ambiental é formado por um conjunto de normas e atitudes que 

levam a uma melhor administração dos recursos e de todos os setores e pessoas envolvidas no 

processo. É a criatividade humana somada ao conhecimento explícito, empregado como uma 

válvula de escape, para o aumento da competitividade, empregabilidade, e ao mesmo tempo, 

redução da quantidade de resíduos jogados no meio ambiente, resultando em tratamento 

ambiental. 

A gestão do meio ambiente aos poucos vai se tornando fato relevante, diante das várias 

dificuldades existenciais apresentadas pela escassez de alguns recursos. Dessa forma a 

questão ambiental passa a ser a variável principal nesse novo cenário, onde sociedade e 

mercado juntos buscam uma melhor condição vital. O meio ambiente passa a ser visto como 

oportunidade e não como um problema. (FARIA, 2004). 

Para o respectivo autor e segundo Valle (1995:17) a consciência ambiental pode ser 

observada sob duas abordagens: a convencional e a consciente; onde a convencional difere da 

consciente no diagnóstico e não no resultado, ou seja, os objetivos são os mesmos, mas as 

metas para alcançar esses objetivos são inversamente proporcionais; como mostra a figura 

abaixo: 
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                Figura 2. 1: Mudanças na Empresa através da conscientização Ambiental.   

Fonte: FARIA, H.  M. 2004,  p.29. Adaptação da Figura 4.0 de (VALEE, 1995, P.17).                                            

Entretanto, torna-se necessário conhecer o funcionamento de um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) para depois elaborar e aplicá-lo em uma organização; observando os 

benefícios sociais e econômicos, qualitativos e quantitativos. Esse sistema, sendo um 

direcionamento para o aprimoramento contínuo, é componente de uma das normas da Série 

ISO 14000, a Norma ISO 14001.  

A ISO 14000, como veremos adiante, regulamenta a questão ambiental a partir de 

normas contidas em guias de orientação para o perfeito cumprimento das diretrizes 

necessárias para a harmonia dos objetivos empresariais, com resultados econômico-

financeiros positivos e com meio ambiente e população saudáveis.  

CONSCIÊNCIA 
 

AMBIENTAL  

ABORDAGEM 
CONVENCIONAL 

 
 
 
 
 
A-      Assegurar lucro 

transferindo ineficiência 
para o preço do produto. 

 
 
B-      Descartar os resíduos da 

maneira mais fácil e 
econômica. 

 
 
 
C-      Protelar investimentos 

em proteção ambiental. 
 
 
 
D-      Cumprir a Lei no que 

seja essencial, evitando 
manchar a imagem já 
conquistada pela 
empresa. 

 
 
E-       “Meio ambiente é um 

Problema!”  

ABORDAGEM 
CONSCIENTE 

 
 
 
 
A-      Assegurar lucro 

controlando custos e 
eliminando ou reduzindo 
perdas, fugas e 
ineficiências. 

 
B-      Valorizar os resíduos e 

maximizar a reciclagem; 
destinar corretamente os 
resíduos não recuperáveis. 

 
 
C-      Investir em melhoria do 

processo e qualidade total       
( incluindo a Qualidade 
Ambiental). 

 
 
D-      Adiantar-se às Leis 

vigentes e antecipar-se às 
Leis vindouras projetando 
uma imagem avançada da 
empresa. 

 
 
E-       “Meio Ambiente é uma 

Oportunidade! 

LUCRO 

RESÍDUOS 

LEGISLACÃO 

MEIO 
AMBIENTE 

INVESTIMEN
TOTO 
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Já a ISO 14001 é uma norma pertencente a ISO 14000 que trata das especificações para 

a implementação de SGA’s, ou seja, ela descreve as principais exigências além de fornecer 

informações sobre o uso e certificar a empresa que seguir seus preceitos. 

2.1.1 Implementação de SGA’s (Sistemas de Gestão Ambiental) 

A implementação de um SGA requer o estabelecimento e indicação da missão da 

empresa, identificando os impactos ambientais e as exigências legais, adequando os objetivos 

da organização aos do meio ambiente, a partir do estabelecimento de responsabilidades, 

procedimentos e auto-avaliação (BEKKERING & MCCALLUM, 1998), buscando o 

aprimoramento contínuo, como mostra a figura abaixo: 

              Figura 2. 2: Etapas de implantação do SGA.              

Fonte: D’AVIGNON (1995). 

  
Planejamento 

Aspectos ambientais 
Legislação e outros requisitos 

Objetivos e metas 
Programa de gestão ambiental 
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Monitoramento e Ações 

Corre tivas 
Medição periódica em pontos 

relevantes 
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corretivas preventivas 
Registro das anormalidades 

Auditorias de SGA 
(4) 
  

 

  
Implementação e operação 

Organograma e responsabili dades 
Treinamento, advertências e 

competências 
Documentação ambiental 
Controle da documentação 

Controle operacional 
Planos de emergências 

(3) 
 

 

 
Revisão de Gerenciamento 

(5) 

 
  

Política Ambiental 
(1) 
  

 

Apr imoramento contínuo 
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A partir das etapas, acima descritas, da implantação de SGA, e fazendo analogia com a 

definição de Maimon (1999), explicitado no trabalho de Barbosa (1999), teremos: 

 

 

 

                    Figura 2. 3: Etapas de implantação do SGA segundo MAIM OM (1999).             
Fonte: BARBOSA (1999). 

O objetivo dessas cinco etapas é manter o equilíbrio dinâmico das atividades na 

empresa. Quanto a Política Ambiental (1), definido por Maimon como “pensando”, ela deve 

ser definida e divulgada pela alta administração, pois ela é o “motor” para a implementação e 

o aprimoramento do SGA da organização. (NBR ISO 14000, 2004:12) Ela constitui a base 

para o estabelecimento dos objetivos e metas da organização e deve ser analisada e revisada 

periodicamente e assegurar os respectivos requisitos: 

 seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos 

ou serviços; 

 inclua o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição; 

 inclua o comprometimento com o atendimento à legislação e normas ambientais 

aplicáveis, e demais  requisitos subscritos pela organização; 

 forneça a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e metas ambientais; 

 seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados; 

 esteja disponível para o público. 

Revisando 

  (5) 

Planejando 

  (2) 

Monitorando 

  (4) 

Fazendo 

  (3) 

Pensando 

  (1) 
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O Planejamento ou “Planejando” (2), envolve tanto os aspectos ambientais quanto à 

legislação, objetivos e metas do programa de gestão ambiental. O aspecto ambiental visa 

identificar os produtos ou serviços que causem impacto significativo ao ambiente, dentre eles: 

emissões atmosféricas, lançamentos em corpos d’água, gerenciamento de resíduos, 

contaminação do solo, uso de matérias-primas, recursos naturais e outras questões locais 

relativas ao meio ambiente e à comunidade; observando os requisitos legais, examinando 

todas as práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes e avaliar as informações 

provenientes de investigações de incidentes anteriores, como por exemplo: códigos de prática 

na indústria, acordos com autoridades públicas e diretrizes de natureza não-regulamentar. 

(NBR ISO 14001, 2004). 

Com relação aos objetivos e metas, eles devem estar documentados, em cada nível e 

função pertinentes da organização; esses objetivos ao serem estabelecidos e revisados devem 

ser considerados os requisitos legais, seus aspectos ambientais significativos, suas opções 

tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais. É importante que os 

objetivos sejam específicos, e que as metas sejam mensuráveis, além de levar em 

consideração medidas preventivas quando necessário. (NBR ISO 14001, 2004). 

Quanto aos programas de gestão ambiental, eles devem conter a forma como os 

objetivos e metas serão atingidos, incluindo o cronograma de implantação e pessoal 

responsável pela implantação da Política Ambiental da Organização, bem como as etapas de 

planejamento, projeto, produção, comercialização e disposições finais e as etapas de produtos, 

projetos, materiais, processos produtivos, uso e disposição final. (NBR ISO 14001, 2004: 13).  

Com relação a Implementação e Operação  ou “Fazendo” (3), a formação do 

organograma e a delegação de responsabilidades e autoridades devem ser definidas, 

documentadas e comunicadas; a empresa deve identificar as necessidades de conscientizar 

todo pessoal e determinar o nível de experiência, competência e treinamentos necessários para 

assegurar a capacitação do pessoal. (NBR ISO 14001, 2004:14). 

A empresa deve conscientizar todos os empregados, segundo NBR ISO 14000 (2004:7): 



Capítulo 2                                                                                    Sistemas de Gerenciamento Ambiental 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
  

13 

 da importância da conformidade com a política ambiental, procedimentos e requisitos 

do sistema de gestão ambiental; 

 dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos 

benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; 

 de suas funções e responsabil idades em atingir a conformidade com a política 

ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gestão ambiental, inclusive os requisitos 

de preparação e atendimento à emergências; 

 das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos operacionais 

específicos. 

A documentação ambiental torna-se imprescindível para descrever os principais 

elementos do sistema de gestão e a interação entre eles, e fornecer orientação sobre a 

documentação relacionada. Ela deve conter as informações sobre processos, organogramas, 

normas internas e procedimentos operacionais e os planos locais de emergência. 

O controle da documentação tem por objetivo manter os documentos de fácil acesso e 

assegurar o cumprimento da respectiva Norma, ao qual exige que eles sejam respectivamente 

analisados e revisados periodicamente e estar devidamente atualizados. 

Para o controle operacional, é preciso identificar as operações e as atividades associadas 

aos aspectos ambientais significativos, identificados de acordo com a política, objetivos e 

metas; as atividades devem ser planejadas a partir: (NBR ISO 14001, 2004: 8). 

 do estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados, para abranger 

situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à política ambiental e aos 

objetivos e metas; 

 da estipulação de critérios operacionais nos procedimentos; 
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 do estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos aspectos ambientais 

significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela organização, e da comunicação 

dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores 

de serviços. 

Com relação aos planos de emergências, eles devem ser analisados e revisados para que 

possam funcionar nos casos de emergências ou prevenção de possíveis emergências. 

O Monitoramento e Ações Corretivas ou “Monitorando” (4), surgem desde a medição 

periódica em pontos relevantes, que visam controlar procedimentos de atividades que possam 

causar algum tipo de impacto ambiental significativo. Os equipamentos devem ser 

devidamente calibrados e mantidos, e os registros devem está disponíveis para atendimento à 

legislação e regulamentos ambientais pertinentes. 

Quanto as não-conformidades e ações corretivas e preventivas, é necessário: (NBR ISO 

14001:15): 

 a identificação da causa da não-conformidade; 

 a identificação e implementação da ação corretiva necessária; 

 a implementação ou modificação dos controles necessários para evitar a repetição da 

não-conformidade; 

 o registro de quaisquer mudanças em procedimentos escritos resultante da ação 

corretiva. 

Os registros das anormalidades devem ser legíveis, para se detectar a atividade, o 

produto ou serviço envolvido; devem ser arquivados adequadamente, com prazos pré-

estabelecidos pela organização e de fácil localização. Os registros ambientais podem incluir: 

(NBR ISO 14001, 2004:15-16). 

 informações sobre a legislação ambiental aplicáveis ou outros requisitos; 
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 registros de reclamações; 

 registros de treinamentos; 

 informações sobre processos; 

 informações sobre produtos; 

 registros de inspeção, manutenção e calibração; 

 informações pertinentes sobre prestadores de serviços e fornecedores; 

 relatórios de incidentes; 

 informações relativas a preparação e atendimento ,às emergências; 

 registros de impactos ambientais significativos; 

 resultados de auditorias; 

 análises críticas pela administração. 

As Auditorias de SGA’s podem ser executadas por pessoal interno ou externo à 

organização, desde que elas sejam exercidas de forma imparcial e objetiva. Elas deverão 

conter, segundo NBR ISO 14001 (2004:16): 

   as atividades e áreas a serem consideradas nas auditorias; 

   a freqüência das auditorias; 

   as responsabilidades associadas à gestão e condução de auditorias; 



Capítulo 2                                                                                    Sistemas de Gerenciamento Ambiental 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
  

16 

   comunicação dos resultados de auditorias; 

   competência dos auditores; 

   de que forma as auditorias serão conduzidas. 

A Revisão de Gerenciamento ou “Revisando” (5), é a análise crítica feita pela 

administração em intervalos pré-estabelecidos, com o objetivo de manter a melhoria contínua, 

a partir da análise da conveniência, adequação e eficácia do SGA; mantendo as conclusões e 

recomendações devidamente documentadas para que elas possam ser efetivadas. Esta análise 

deve incluir, segundo NBR ISO 14001 (2004:16): 

 os resultados de auditorias; 

 o nível de atendimento aos objetivos e metas; 

 a contínua adequação do sistema de gestão ambiental em relação as mudanças de 

condições e informações; 

 as preocupações das partes interessadas pertinentes. 

Antes da implantação dessas etapas, que compõem os requisitos do SGA, é 

indispensável, segundo Maimon (1999), a inclusão de mais duas etapas: a auto-avaliação e a 

preparação do ambiente na empresa. 

A auto-avaliação poderá ser elaborada, segundo Oliveira (2004:5), a partir de um 

questionário para identificar as seguintes questões: 

 Vai melhorar a performance ambiental? 

 Vai promover melhoria na eficiência operacional? 
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 Vai ser requerido ou encorajado pelos órgãos governamentais ou de classe? 

 Qual a análise de custo/benefício? 

Com relação a preparação do ambiente na empresa, segundo Barbosa (1999:43),  ele 

deve ter os respectivos aspectos: 

 Comprometimento da alta administração, que deverá está convencida e disposta a 

realizar mudanças; 

 Seleção e designação formal de um coordenador, que deverá ter as seguintes 

características: capacidade de liderança, organização, entusiasmo, capacidade de trabalho, 

persistência, bom relacionamento pessoal, lógica, inteligência, coerência, dinamismo e 

conhecer o SGA; 

 Formação do comitê de coordenação/ implantação, que deverá ser formado, 

dependendo do tamanho da organização, por um líder de cada setor, inclusive da alta 

administração, buscando sugestões e contribuições. (OLIVEIRA, 2004: 6). 

Na avaliação inicial, segundo Barbosa (1999), deverão ser identificados os seguintes 

aspectos: 

 requisitos legais e regulamentares; 

 ambientais de suas atividades, produtos ou serviços; 

 avaliação do desempenho dos critérios internos; 

 pertinentes aos padrões externos, regulamentos, códigos de práticas, princípios e 

diretrizes; 

 práticos e procedimentos de gestão ambiental existentes; 
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 políticas e procedimentos existentes relativos às atividades de aquisição e 

contratação; 

 informações resultantes da investigação de incidentes anteriores, envolvendo não-

conformidades; 

 oportunidades de vantagens competitivas;  

 pontos de vistas das partes interessadas; 

 funções ou atividades de outros sistemas organizacionais que possam facil itar ou 

prejudicar o desempenho ambiental. 

Diante desses aspectos, propostos por Maimon (1999), deverá ser respondida a 

pergunta: “Em que posição a empresa se encontra quanto às questões ambientais?” , para ele, 

segundo BARBOSA (1999), pode-se resumir os pontos propostos na norma ISO 14004 nos 

respectivos pontos: 

  identificação dos requisitos e requerimentos legais, no departamento jurídico ou nos 

órgãos fiscalizadores; 

 avaliação e registro dos aspectos ambientais mais significativos torna-se 

indispensável a participação do pessoal da produção e do controle da poluição; 

 inventário das práticas e procedimentos do SGA: levantamento dos documentos já 

existentes  e entrevistas com os funcionários; 

 avaliação e investigação de acidentes ambientais no passado e / ou multas e 

advertências em relação à legislação, regulamentos e políticas anteriores à revisão: pesquisa 

no registro da organização e órgãos responsáveis e entrevistas a funcionários veteranos. 
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Portanto o SGA inclui além da análise de uso das matérias-primas, a análise de todo  

processo necessário e eficaz para produzir tais produtos ou serviços, também analisa a questão 

do desperdício (FARIA, 2004:37). As empresas podem se beneficiar das vantagens oferecidas 

quando da implantação de um SGA eficiente e eficaz, ou seja, que se adeqüe a sua realidade 

estratégica e financeira. Segundo Faria (2004:30), Furtado (1998) define: 

“O objetivo maior das Normas e demais instrumentos é melhorar as condições 

ambientais e promover o desenvolvimento sustentável, a fim de proteger e melhorar a geração 

atual e não comprometer as oportunidades de escolha das gerações futuras. Para isso, será 

necessário que a sociedade modifique a cultura atual de consumo e os setores de bens e 

serviços alterem os sistemas, modelos e padrões de produção. Entretanto, a reorientação dos 

processos produtivos dependerá da aceitação de paradigmas novos e alteração dos que 

modelaram o capitalismo atual, em seus diferentes subtipos e nuanças” . (FURTADO, J. S., 

1998). 

2.1.2 Do Processo de Implementação de SGA’s (Sistema de Gestão Ambiental) 

O processo de implementação a ser abordado neste trabalho, no caso da empresa 

CarMassa, é uma adaptação do processo proposto por Barbosa (1999:99-136), o qual será 

composto por dezenove subprocessos (SP’s), conforme Anexo 1, que podem variar de 

empresa para empresa; onde serão necessárias a execução de algumas atividades (AT), que 

para serem efetivadas podem necessitar da aplicação de algumas tarefas (t), ou seja: um 

processo de implementação de um SGA podem ser divididos em quatro etapas: 

 Processo (Pr): É um conjunto de diretrizes, atividades e recursos necessários para a 

implementação do referido SGA; 

 Subprocessos (S.P’s.): São as subdivisões de um processo, composto por atividades e 

recursos  que contribuirão na implementação do processo; 

 Atividades (AT’s): São compostas por ações necessárias para a realização de cada 

subprocesso; 
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 Tarefas (t’s): São as ações utilizadas na realização das atividades, não sendo 

obrigatória a sua existência; dependendo, portanto, dos níveis de detalhamento de cada 

subprocesso. 

2.1.2.1 Treinamentos 

Os treinamentos são uma forma de humanizar os projetos, pois acredita-se que os 

mesmos, só serão atingidos, principalmente no caso da ISO 14000, a partir de um bom 

referencial de conscientização por parte dos integrantes do processo. É considerado como a 

forma de angariar conhecimentos para diminuir esforços desnecessários e melhorar seu 

desempenho. (CLEMENTE,1998:36). 

  
Projetos Humanizado 
  
Concepção A base participa 
  
Comunicação  Existentes em todas os sentidos 
  
Impacto sobre as pessoas Satisfação, estímulo, orgulho 
  
Execução Fácil  
  
Avaliação Contínua 
  
Realimentação Ampla, quase automática 
  
Resultados de longo prazo Confiáveis 

                            Quadro 2. 1: Características dos projeto humanizado.      
    Fonte: CLEMENTE (1998:36).                        

A participação de todos os funcionários refletirá em ganhos para a organização; não 

havendo, portanto perda de tempo e sim o aprimoramento desse tempo, pois no caso desta 

pesquisa exige-se uma identificação completa do público envolvido, para que haja um perfeito 

desenvolvimento do processo: 

 conscientização sobre o meio ambiente; 

 conhecimento da estratégia da gestão ambiental; 
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  - desencadear o cumprimento a partir do conhecimento a priori da política e dos 

objetivos traçados pela organização; 

 -  incentivar a responsabil idade individual. 

2.3 Série ISO 14000 

A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização internacional 

não governamental, sediada em Genebra na Suíça, que tem por objetivo principal criar normas 

internacionais; segundo Reis (1995:19), ela é o fórum internacional de normalização, que atua 

como entidade harmonizadora das diversas agências nacionais; contando com a participação 

de países-membros classificados como participantes (P), aqueles países com direito de 

votação nos comitês técnicos, subcomitês e grupos de trabalho, e observadores (O), aqueles 

países que não possuem esse direito.  

Esta organização é composta por vários comitês técnicos (CT – Technical Committee) 

com a função de elaborar e avaliar as normas descritas neste capítulo, que são vinculados aos 

subcomitês temáticos (SC – Sub-Committees), compostos por grupos de trabalho (WG – 

Working Groups), cujas propostas são formuladas e expressas em forma de 

minutas.(D’AVIGNON, 1995). Cada um desses, são compostos por um coordenador e um 

secretário considerados representantes dos seus países de origem. Existindo ainda os grupos 

de ligação, que promovem a harmonização e a inter-relação entre as normas existentes, ou em 

desenvolvimento em outros comitês.  

As Normas da Série ISO 14000 tratam da gestão ambiental e é composta por normas 

que estabelecem um padrão de Sistema de gestão Ambiental (SGA) e conduzem às empresas 

a avaliação e transformação do processo produtivo e do produto em si, levando-as a uma 

melhor qualificação no mercado. Esta Série é composta de várias normas, que juntas 

regulamentam a implantação de SGA' s induzindo assim a utili zação ótima dos recursos 

naturais: 

 ISO 14000 – Guia de orientação das normas da Série, originada da BS7750 (Norma 

Britânica); 



Capítulo 2                                                                                    Sistemas de Gerenciamento Ambiental 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
  

22 

 ISO 14001 – Contêm as especificações e guia para implantação do SGA (Sistema de 

Gestão Ambiental) e emite o certificado à empresa que cumpriu todos os requisitos exigidos; 

 ISO 14004 – Guia para princípios no desenvolvimento e na execução de sistemas de 

gerência ambientais; 

 ISO 14010, 14011 e 14012 – Substituídas pela ISO 19011 – Guia para auditoria 

ambiental contendo as diretrizes, procedimentos e critérios de qualificação de auditores; 

  ISO 14013/5 – Fornece a revisão do programa e o material da avaliação; 

 ISO 14020, 14021, 14022 e 14023 – Contêm a aplicação, simbologia, testes e 

metodologias de verificação para a rotulagem ambiental; 

  ISO 14024 – práticas e guia para procedimentos de certificação; 

  ISO 14031e 14032 – Avaliação e performance ambiental do SGA e dos sistemas de 

operação; 

 ISO 14040, 14041, 14042 e 14043 – Análise do ciclo de vida, contendo os princípios, 

a prática, o inventário e os impactos; 

 ISO 14050 – termos e definições; 

 ISO 14060 – Aspectos ambientais nas normas de produto; 

  ISO 14070 – Diretrizes para estabelecimento de impostos ambientais. 

A elaboração das normas de atuação nacional e regional é de responsabil idade da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que é uma sociedade privada e sem fins 

lucrativos; ela é reconhecida no Brasil como sendo Fórum Nacional de Normalização, pois ela 

visa promover a elaboração de normas e efetua a certificação de produtos e sistemas. As 
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responsáveis pela normalização técnica no Brasil , são às Comissões de Estudo (CE), formadas 

por representantes de todos os setores envolvidos. Essas atividades são controladas, 

planejadas e coordenadas pelos Comitês Brasileiros (CB) e Organismos de Normalização 

Setorial (ONS).   

O registro a um padrão de ISO 14000 requer cerca de 12 a 18 meses de esforço, 

dependendo da complexidade da organização e deve ser considerado sob várias hipóteses: se é 

uma exigência do cliente ou da indústria, se é uma estratégia de mercado ou se é percebido 

como um fator motivacional valioso. (BARBOSA, 1999). 

A ISO 14001 padroniza o SGA (Sistema de Gestão Ambiental) de forma que ele possa 

se enquadrar dentro do perfil da empresa, não deixando de avaliar as conseqüências causadas 

ao meio ambiente a partir da execução de atividades produtivas ou dos serviços prestados pela 

organização; não esquecendo de satisfazer as necessidades da sociedade, e obedecendo 

rigorosamente as legislações vigentes em cada região, com base nas políticas e objetivos 

baseados nos indicadores ambientais (BANAS QUALIDADE N° 122). 

Segundo Faria, (2004), João S. Furtado define as seguintes motivações que levaram os 

grupos econômicos a divulgarem e desenvolverem as normas ISO 14000: 

“O maior passo, nas relações entre indústria e ambiente, está representado pela criação 

da série ISO 14000. Sua origem está ligada a discussões na Rodada do Uruguai no âmbito do 

GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), patrocinado pela OIC (Organização 

Internacional do Comércio) e das resoluções Rio Cúpula da Terra, em 1992. A série é 

composta de mais de 10 normas, das quais a ISO 14001 foi a primeira a ser consolidada, para 

a criação do Sistema de Gestão Ambiental” . (FURTADO, 1998). 

Além de se preocupar com o Sistema de Gestão Ambiental, ela também se preocupa 

com a Avaliação do Desempenho Ambiental, enfocando a necessidade de se ter Auditoria 

periódica, Avaliação do Ciclo de Vida, Rotulagem e Aspectos Ambientais em Normas de 

produto; ou seja, há uma preocupação não só em avaliar os produtos e processos, mais 

também em avaliar a organização, como mostra a figura abaixo; premiando a empresa que se 

enquadrar nesse regulamento com um certificado a nível internacional, que é a ISO 14001.  
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Sistema de Gestão 
Ambiental

Avaliação do 
Desempenho 
Ambiental

Auditor ia 
Ambiental

Avaliação do ciclo 
de vida

Rotulagem 
Ambiental

Aspectos 
Ambientais 
em Normas 
de Produto

ProdutoProcesso Produtivo

Avaliação da organização Avaliação de produtos e processos

Gestão Ambiental

    

Figura 2. 4: Posição do Sistema de Gestão Ambiental no Esquema da Gestão Ambiental.          

Fonte: BARBOSA (1999). 

Quanto às críticas, sabe-se da sua importância, pois é a partir delas que se pode 

aperfeiçoar as leis e Normas. No caso da ISO 14000, ou seja, o SGA (Sistema de Gestão 

Ambiental), há uma preocupação no sentido de se evitar o engessamento de todo processo 

produtivo, como relatado em FARIA (2004:33): 

“poderá tornar-se mais um sistema administrativo (burocrático) do que 

tecnologicamente efetivo. Espera-se que outras normas da Série contribuam para inovações e 

iniciativas pró-ativas e desenvolvimento sustentável, em particular a ISO 14020/24 

(Rotulagem Ambiental), ISO 14031 (Avaliação de Desempenho Ambiental) e ISO 14040/43 

(Avaliação do ciclo de vida)” . 

A adoção de normas ISO 14000 / SGA gera ganhos quando da sua implantação, mas há 

também custos, pois nem toda empresa detém todos os requisitos exigidos, sendo necessário a 

ocorrência de algumas modificações, principalmente, com relação à aquisição de maquinários 

e uma maior realização de treinamentos; há também uma tendência a criação de barreiras à 
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entrada de produtos, pois a certificação ISO 14000 tenderá a ser um dos requisitos exigidos no 

mercado competitivo globalizado, não abrindo espaço para outras empresas, ou seja, deixando 

de fora as empresas que não possuírem tal certificação, micro e pequenas empresas. 

2.3.1 Benefícios da Série ISO 14000 

Segundo Haklik e Figueiredo (2003), os benefícios em se implantar um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) e a ISO 14000 são: 

 Lucros aumentados: devido a redução nos custos e melhor utilização das matérias-

primas e da energia; 

 Operações mais curtas resultando em redução de custos; 

 Marketing de mercado diversificado, direcionado tanto para os clientes, credores, 

fornecedores e empregados como para o consumidor em geral; 

 Complacência junto à legislação: pois, a obediência às leis e regulamentos existentes, 

compõem um dos requisitos da série; 

 Facilidade nas transações financeira e real; 

 Redução nos custos implicando redução nos preços; 

 Habilidades no mercado diante dos concorrentes e ao adaptar-se às mudanças; 

 Forças de mercado, devido a superioridade da certificação; 

 Um maior retorno econômico: resultado do aumento da eficiência na utili zação dos 

recursos; 

 Regulação social: devido a redução dos índices de poluição e de escassez. 
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Barbosa (1999), classifica esses benefícios em qualitativos e quantitativos. Sendo os 

qualitativos considerados de difícil mensuração e direcionados para: 

 A melhoria de imagem da organização; 

 Maior confiabil idade do cliente, fornecedores, empregados e credores; 

 Melhor utilização dos recursos; 

 Disciplina na produção; 

 Uniformidade do trabalho; 

 Registro do conhecimento tecnológico; 

 Melhoria do nível de capacitação do pessoal; 

 Controle dos produtos e processos; 

 Segurança do pessoal e dos equipamentos; 

 Racionalização do uso do tempo. 

Enquanto que os benefícios quantitativos podem ser medidos, a partir: 

 Da redução de consumo e do desperdício; 

 Da especificação de matérias-primas; 

 Da padronização de componentes e equipamentos; 

 Da redução de variedades de produtos; 
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 Dos procedimentos para cálculos e projetos; 

 Do aumento da produtividade; 

 Da melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

2.4 Conclusão do  Capítulo 

O respectivo tema, torna-se muito importante nos nossos dias, pois é a partir desses 

conhecimentos que surgem novos procedimentos práticos, com o intuito de viabilizar o 

perfeito funcionamento do sistema econômico, gerando resultados positivos para toda 

comunidade. Esses resultados podem ser observados socialmente, a partir do perfeito convívio 

circuvizinho, economicamente através de resultados produtivos, que podem gerar redução de 

resíduos e das perdas, a partir da inexistência ou minimização de refugos e de retrabalhos, 

dentre outros benefícios. 

Dessa forma, a existência de Sistemas de Gestão Ambiental possibil itará um melhor 

direcionamento das atividades e processos produtivos, com o intuito de atingir os objetivos e 

metas traçados para a empresa, concomitantemente, com as necessidades impostas pelo meio, 

objetivando-se atingir o interesse pessoal em contrapartida do coletivo, visando a manutenção 

dos recursos naturais ainda existentes. 

Sendo assim, as Normas da Série ISO 14000 visam a obtenção da manutenção desses 

recursos naturais, a partir da implantação de SGA’s. Esta norma se encarrega de perpetuar o 

direcionamento na obtenção de certificados, no caso o da ISO 14000 que tem como requisito 

o perfeito cumprimento da ISO 14001, no intuito de uniformizar todo o processo produtivo, a 

partir do gerenciamento dos problemas ambientais significativos. 

Esta certificação, apesar de ser internacional tem evoluído consideravelmente, 

principalmente, com os últimos acordos econômicos feitos bilateralmente e até 

unilateralmente, originados de barreiras técnicas, onde há uma especificação imprescindível 

para a circulação do produto, visando o melhor desempenho econômico e ambiental. 
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Sendo assim, é perceptível a perpetuação dessa norma, pois a mesma tende a restringir a 

competitividade, como já falado, a partir da adoção de normas técnicas que gerencie o 

perfeito funcionamento produtivo em concordância com o meio.  
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3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Através da análise econômico-financeira é possível se detectar qual a melhor época de 

se aplicar o processo em estudo, o Sistema de Gestão Ambiental - SGA, quais os prováveis 

resultados no que tange a sua aplicação, e se realmente é necessária para aquela empresa a sua 

implantação. 

Neste capítulo, serão apresentadas as operações financeiras, observando a sua relação 

com o meio ambiente, as vantagens competitivas inerentes a sua utilização, bem como, 

fornecer ao leitor um referencial teórico do respectivo assunto; ao qual espera-se que resulte 

em uma melhor compreensão a cerca do tema, de forma a facil itar o entendimento da 

necessidade de uso das respectivas ferramentas, principalmente, relativo ao estudo de caso, 

constante no Capítulo 4, onde esses instrumentos da matemática financeira serão aplicados e 

analisados os seus resultados.  

3.1 Análise de Investimentos e Meio Ambiente 

A análise econômico-financeira é uma ferramenta imprescindível para análise de 

viabil idade econômica na implantação de um projeto. Não importando o tamanho do projeto 

ou da empresa, ou o volume de investimento necessário para a sua implementação. Esta 

análise permite quantificar os níveis de investimento necessários para se atingir objetivos 

específicos. 

No caso do meio ambiente, por ser considerado por alguns autores (FARIA, 2004:36) 

como uma nova categoria de capital, ou seja, capital natural, torna-se necessário a análise 

econômica financeira, pois é a partir dela que se deriva a racionalização dos recursos e dos 

modos de produção, em virtude das mudanças nos procedimentos empresariais, tais como: 

 Redução nos níveis de refugo, induzindo assim a um aumento da produção; 

 Mudança no conceito de refugo, resultando em alteração nos modelos de produção; 
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 Alteração na formulação das metas para aquisição dos objetivos, passando a levar em 

conta também o bem-estar social, que se inicia com a satisfação do cliente refletindo na  

produção de bens e serviços de qualidade, inclusive com a preocupação de manter a qualidade 

do meio ambiente; 

 Reinvestimento em capital natural, a partir da reciclagem ou de outros programas que 

visam a utili zação dos resíduos, alterando também os modos de produção para a redução 

desses resíduos. 

Esses procedimentos são considerados, por alguns autores, como sendo as melhores 

oportunidades de negócios, segundo Faria (2004:36) Lovins Amory, Lovins Hunter e 

Hawken, detalham textualmente: “Reducing the wasteful and destructive flow of resources 

represents a major business opportunity” . (LOVINS, Amory B. et all ., May- June 1.999). Isto 

significa que de maneira geral a gestão de negócios passa por um novo paradigma: o da 

responsabil idade ambiental. Entretanto estas mudanças determinadas pelos mercados ou pela 

sociedade trazem consigo grandes oportunidades. (FARIA, 2004:36). 

Desse modo, a questão ambiental passa a ser observada isoladamente como uma nova 

variável de estudo e considerada a mais nova integrante dos métodos de avaliação econômica 

e da administração financeira (FARIA, 2004:38), pois é a partir dela que surgem os recursos 

produtivos. 

Um ambiente saudável proporciona uma melhor condição de vida para toda a sociedade, 

e a necessidade de se gerir melhor esses recursos passa a ser obrigação de todos os níveis 

sociais, desde consumidor, governo até produtor. Dessa forma, a gestão empresarial do meio 

ambiente surge como prática que implementa essas obrigações a níveis empresariais. Ainda 

segundo Faria (2004:28), Baker (1995) define que “A gestão empresarial do meio ambiente 

não é de jeito nenhum a conseqüência de uma vontade de dominar, destruir ou antagonizar. 

(...) Trata-se da conseqüência lógica da responsabil idade coletiva econômica que é atualmente 

a de todos os atores e intervenientes no equilíbrio do planeta”. (BAKER, 1995). 

Para gerenciar o meio ambiente é preciso conhecer o custo de oportunidade, que é 

definido por Clemente e Higachi (2000:154), “Como o valor da melhor alternativa que deixa 

de ser escolhida”. De acordo com o mesmo autor, as alternativas devem ser ordenadas de 
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acordo o retorno social de cada uma delas, para serem comparadas e garantir assim um custo 

de oportunidade mínimo. Apesar de ser considerada uma situação hipotética, pois se torna 

necessária a obtenção de informações precisas, sem riscos e incertezas, é válido, porque dá a 

condição de escolha por parte do tomador de decisão, ou seja, ele conhecerá o custo de não se 

investir em projetos rentáveis. Entretanto esta discussão não se configura como objeto deste 

trabalho. 

A tomada de decisão deve ser efetivada a partir da análise econômica do projeto, objeto 

da respectiva pesquisa, pois ela verificará a rentabil idade do referido investimento e a 

possibilidade de risco presente ou futuro. Como afirma Faria (2004:39): 

“Deixar de investir em práticas ambientalmente favoráveis pode levar a um sacrifício de 

benefício futuro, ou presente. Se existe o custo de oportunidade é porque a oportunidade 

existe”. 

Além da oportunidade de custo, surgem também novas oportunidades de negócios, em 

diversas áreas e atividades, como exemplo, podemos citar: as áreas de turismo, educação e 

marketing (...) e as atividades: a reciclagem de alumínio, vidro, plástico, papel (...), como 

também o surgimento de empresas despoluidoras, dentre outros. (FARIA, 2004:40-41). 

Diante dessa premissa, torna-se necessário o relato da experiência da Companhia de 

Cervejaria Brama, que segundo Faria (2004:40) estar explicitado no trabalho de Sharf (1999). 

O respectivo relato mostra o resultado positivo, obtido a partir do melhor gerenciamento do 

processo produtivo: 

“A Companhia Cervejaria Brama que fatura US$ 15 milhões por ano com a venda de 

resíduos industriais. De 2,3 milhões de toneladas de subprodutos descartadas por suas 28 

unidades todos os anos, 94% são vendidas a pesqueiros, pecuaristas, olarias e indústrias 

alimentícias... Além de buscar um destino mais nobre para seus resíduos, a Brahma tem 

trabalhado para que a geração de descartes diminua. Seu programa de controle de 

desperdícios permitiu economizar 9 milhões de metros cúbicos anuais de água, 65 milhões de 

quilowatt-hora de energia, 17 mil toneladas de óleo combustível e 46 mil toneladas de 

matérias-primas. Desde 1.996, quando a operação foi implantada, deixaram de ser quebradas 

23 milhões de garrafas (10 mil toneladas/ano).” (SHARF, 1999). 
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Sabe-se que para a aquisição desses resultados, não bastam mudanças só no 

gerenciamento do processo e do produto; mas também, requer investimentos que variam de 

empresa para empresa conforme a sua estrutura; ou seja, se a empresa já detém um SGA, o 

investimento torna-se menor, por quê entende-se que ela já possui o maquinário necessário e 

despeja os resíduos em lugares apropriados, dentro dos requisitos legais. Por outro lado, a 

implantação de um SGA além de proporcionar redução de custos, como já foi discutido 

anteriormente, torna a empresa mais eficiente, ou seja, mais competitiva.  

No Quadro 3.1, abaixo representado, são apresentadas algumas experiências, de 

pequenas, médias e grandes empresas, que adquiriram vantagens competitivas a partir da 

implementação de Sistemas de Gestão Ambiental. (FARIA, 2004:50). 
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VANTAGENS COMPETITIVAS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL: 

 As exigências do mercado consumidor crescem, impulsionando as empresas a se adequarem a um novo 
padrão de qualidade para seus produtos e serviços. Especialistas apontam para o gerenciamento ambiental uma 
trajetória semelhante ao do gerenciamento da qualidade. As normas para obtenção de certificado de Qualidade 
reconhecidas internacionalmente na área ambiental comprovam esta tendência, como as da série ISO 14.000 da 
Organização internacional de Padronização (International Standard Organization - ISO) e as normas e “ selos 
verdes” que a antecederam nos mercados internacionais como “ Blue Angel” na Alemanha, o “ Green Seal” nos 
Estados Unidos, o “ Enviroment Choice” no Canadá, o “ Eco Mark” na Coréia do Sul e Índia, e a norma 
britânica “ BS-7750” de 1.994. 

 Muitas empresas que antes viam o investimento na questão ambiental como medidas que aumentavam o 
custo da produção, descobriram que a chamada Gestão Ambiental reduz custos e pode tornar a fábrica mais 
eficiente. Em média um bom programa de Gestão Ambiental paga-se sozinho em um prazo de dez a quinze 
meses. Com o programa a empresa economiza água, energia e matéria-prima (LEON, 1998). Tem-se alguns 
exemplos de retorno de investimento e redução de custos a partir da implantação de SGAs (Sistemas de Gestão 
Ambiental) as empresas: 

- Bahia Sul - Produtora de Papel em Mucuri - BA, foi a primeira a obter certificação ISO 14.000 no Brasil. 
Atuando em setor altamente poluente, investiu um milhão de dólares no projeto de implantação do SGA, levando 
três anos para implantá-lo. A economia anual após a Certificação chega a novecentos e vinte mil dólares. 

- OPP - Química, produtora de resinas poliolefínicas, certificou quatro unidades em 1996 e em todas obteve 
ganhos suficientes para compensar o investimento de cerca de dois milhões de dólares, economizando água, 
energia, vapor e perda de matéria-prima (LEON, 1998). 

- COPESUL (Companhia Petroquímica do Sul), em processo de certificação em 1.998, considera que o Sistema 
de Gestão Ambiental proporciona: capacidade de operação a baixos custos e com altos rendimentos 
operacionais avaliado, principalmente, pelo menor consumo energético e de matéria-prima, com reciclagem e 
produção maximizada de seus principais produtos - o eteno e o propeno. (BACH, 1998). 

 As vantagens competitivas são o fator principal que leva as empresas a investirem em Sistemas de Gestão 
Ambiental. Entre estas vantagens podem ser citadas: redução de custos; possibilidade de conquistar mercados 
restritos, economia de recursos pertinentes a indenizações por responsabilidade civil, mais facil idade para 
obtenção de financiamentos junto a organismos internacionais de crédito como o Banco Mundial, BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) e atendimento à 
legislação inerentes ao meio ambiente.(HOJDA, 1998). 

- A  Alpargatas- Santista Têxtil- unidade de Americana- SP, obteve a certificação pela implantação de Sistema 
de Gestão Ambiental segundo os requisitos da norma ISO 14001, em dezembro de 1.997. Os trabalhos para a 
certificação demoraram cerca de dois anos. Foram investidos um milhão de dólares (US$ 1.000.000) durante 
este processo, e estima-se investimentos em torno de seiscentos mil para as melhorias constantes exigidas pelo 
sistema. Os dirigentes da empresa afirmam que os investimentos retornam gerando vantagens competitivas, 
além de preparar as empresas para as exigências cada vez maiores das Leis ambientais. 

- A  CESG (Centro de Excelência para Sistemas de Gestão), é a primeira empresa do ramo de prestação de 
serviços a obter a norma de conformidade com a ISO 14001. A empresa acredita que os investimentos para se 
obter este tipo de certificação é considerável, mas de retorno garantido. 

- A  CENIBRA (Celulose Nipo- Brasileira), locali zada em Minas Gerais, foi recomendada para receber a 
certificação pela norma ISO 14001, em outubro de 1.997. Durante o processo de implantação investiu cerca de 
seiscentos e cinqüenta mil dólares (US$ 650.000). A empresa afirma que a adoção de práticas ambientalmente 
corretas levará a uma contínua redução de custos no processo produtivo. 

- A  WOLKSWAGEM do Brasil- unidade de São Carlos recebeu a certificação de conformidade com a 
norma ISO 14001, em março de 1.998. Foi planejada desde sua concepção para atender todos os requisitos da 
legislação ambiental brasileira. Os responsáveis afirmam que o Sistema de Gestão Integrado tem retorno 
garantido não só no aspecto financeiro como no de qualidade de vida. A fábrica de São Carlos reduziu custos 
em consumo de água, energia e combustível. (MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 1998). 

Quadro 3. 1: “ Oportunidades Verdes” : Vantagens competitivas na implantação de SGA’s             
Fonte: FARIA (2004:50). 
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Dessa forma, observa-se que no Brasil existem várias oportunidades (saídas), para se ter 

um desenvolvimento sustentável a partir de um melhor gerenciamento dos recursos 

ambientais; ou seja, “Oportunidades verdes” .  Faria (2004:41) descreve essas oportunidades 

de negócios a partir de Berle (1992): 

“Como transformar riscos ecológicos em oportunidade de negócios; oportunidades 

financeiras nas leis de proteção ao meio ambiente; descobertas ecológicas que são lucro 

garantido; como criar riqueza a partir do lixo; como explorar produtos verdes” (BERLE, 

1992).  

3.2 Ferramentas de Análise de Investimentos 

Dentre as ferramentas aqui demonstradas, serão observadas as de uso das operações 

financeiras, ou seja, os métodos mais utili zados na avaliação de projetos como os termos de 

Fluxo de Caixa, o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Payback que é o tempo de retorno; como também outros menos usuais, a Taxa de 

Rentabilidade (TR), o Índice de Lucratividade (IL) e a Taxa de Rentabil idade (TR), que foram 

incluídos nesta pesquisa como forma de ratificação dos resultados relativos as primeiras 

ferramentas, e em virtude do tema em questão, levando em consideração também a apreciação 

positiva da autora. Serão ainda analisadas as necessidades de análise de mercado, a partir da 

decisão de investir, do custo de oportunidade, do horizonte de planejamento e do risco e 

incerteza. 

Estas ferramentas são consideradas pela autora como necessárias para a análise de 

investimentos em questão, porque auxiliarão no desenvolvimento do estudo, e contribuirão 

quando da aplicação e da análise dos resultados  relativos a  aplicação prática.   

3.2.1 Decisão de investir 

Existem vários fatores que contribuem para a decisão de investir num determinado 

projeto, CLEMENTE (1998), afirma que em primeiro lugar está o retorno esperado, pois 

quanto maiores forem os ganhos futuros; mais atraente será para o investidor aquele projeto. 

O problema maior está em como avaliar esses ganhos e os riscos que poderão inibir esses 

investimentos. 
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Dessa forma, pode-se reportar para a questão das oportunidades, devido as diferentes 

percepções, é normal a existência e o uso de diversas ferramentas para analisar a respectiva 

oportunidade, mas sabe-se que o nível de informação influi diretamente no nível de risco ao 

qual estará sujeito. 

Entretanto, a análise de investimento promove um aumento no nível de informação a 

cerca dos fatos implicados. Pode-se simular a partir da engenharia econômica, a decisão de 

investir, levando em consideração o nível de risco, diminuindo assim o nível de incerteza.  

3.2.2 Custo de Oportunidade 

O custo de oportunidade, como mencionado anteriormente, é resultado da escolha de 

várias alternativas: podendo ser positivo ou negativo. É positivo quando a atividade ao qual 

foi descartada lhe proporcionaria maiores ganhos, e negativo quando a atividade escolhida lhe 

proporciona ganhos superiores ao da descartada. 

Clemente (1998:146) afirma, que as oportunidades diferem entre si não apenas quanto 

aos associados, mas também, quanto ao nível de risco que cada uma apresenta, pois o nível de 

conhecimento proporciona uma probabil idade de aumentar ou diminuir o risco, que irá 

influenciar acerca das oportunidades, e o não conhecimento conduz a uma condição de 

incerteza. 

Dessa forma, a análise do projeto, condiciona a uma redução do nível de incerteza, que 

podem implicar no surgimento de novas oportunidades a partir da alteração nos ganhos 

estimados. Sendo assim, “projetos de baixa rentabil idade podem ser tão atraentes quanto 

projetos com elevado retorno, desde que apresentem nível perceptível de risco compatível 

com o retorno esperado”. (CLEMENTE, 1998:147). 

3.2.3 Horizonte de planejamento 

“(...) São os ganhos líquidos esperados durante certo período de tempo (...)” 

(CLEMENTE,1998:148). Os projetos variam muito quanto a sua vida estimada, e quanto 

maior for a vida estimada do projeto, mais imprecisa serão as estimativas com relação aos 
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custos e receitas, e menores serão seus impactos sobre a avaliação da oportunidade de 

investimento na época. 

As políticas de investimentos, também variam de empresa para empresa, de acordo com 

o ramo da atividade, a constituição da empresa, os padrões de administração adotados, a 

capacidade financeira e as estratégias de médios e longos prazos; fazendo com que os 

horizontes de planejamento variem de empresa para empresa. 

3.2.4 Risco e Incerteza 

O risco e a Incerteza influem sobre as decisões tomadas a níveis de investimentos; 

segundo CLEMENTE (2000:187), “Em situações de risco, o valor esperado de uma decisão é 

obtido como a soma dos valores dos resultados possíveis, multiplicados pelas respectivas 

probabilidades de que venham a ocorrer” . 

O processo de escolha de um determinado projeto deve ser com base no valor presente e 

no valor presente esperado de cada projeto; pois cada elemento de fluxo de custo/benefício 

deve ser ponderado pela probabil idade de sua realização (CONTADOR, 1997:209). O 

respectivo autor indica três maneiras para introduzir o risco na tomada de decisão: 

 através do cálculo do Payback, que mostra o tempo necessário para o respectivo 

retorno; pois quanto menor for o seu resultado mais rápida será a recuperação do investimento 

e menor as incertezas quanto ao futuro; e quanto maior for esse resultado mais demorada será 

a respectiva recuperação e maior serão as incertezas e flutuações do futuro. 

 através da Análise de sensibil idade, onde o risco também é considerado uma tomada 

de decisão a partir de simulação das estimativas dos parâmetros mais sujeitos a incertezas e 

observar a rentabil idade do projeto; na prática é o mais empregado, segundo Contador (1997). 

 através de um prêmio para risco adicionado à taxa de desconto, que ainda segundo 

Contador “Atividades e empreendimentos mais sujeitos a risco devem oferecer uma taxa 

média de retorno esperado mais elevada do que outras atividades” , pois dessa forma 

despertará o interesse dos investidores privados. Sendo assim a taxa social de desconto passa 

a variar em decorrência do tempo. 



Capítulo 3                                                                                     Técnicas de Análise de Investimentos 
 _________________________________________________________________________________________ 

 37 

“O risco é, então caracterizado por uma distribuição de eventos possíveis, ao invés de 

um resultado único e certo” . (CONTADOR, 1997:213). 

Ainda segundo o mesmo autor, Domar e Musgrave, definiram o risco como sendo “O 

valor das perdas de um determinado evento, e Markowitz, Tobin e outros também entendem 

que o risco “é como a variância (ou desvio-padrão) dos retornos” . Dessa forma, o retorno e o 

risco passam a serem vistos como estando diretamente associados sob o ponto de vista 

privado. 

3.2.5 Fluxo de Caixa 

É composto por uma série de pagamentos com intervalo de tempo pré-determinado, 

onde o tipo de ocorrência define o modelo do fluxo de caixa a ser utilizado. Existem três tipos 

de ocorrência de um fluxo de caixa: os postecipados onde os fluxos ocorrem ao final do 

primeiro intervalo de tempo; os antecipados que ocorrem no início do primeiro período, ou 

seja, na data zero, podendo também ocorrer por antecipação de dois períodos; e os diferidos 

onde os termos da série começam a ocorrer no final do primeiro período, indicando um 

período de carência, podendo também ter mais de um período de carência. 

Quanto à periodicidade, ele pode ser distribuído em períodos iguais ou diferentes entre 

si, conhecidos como periódicos, com intervalos regulares, ou seja, os intervalos são os 

mesmos, ou não periódicos, com intervalos irregulares, quer dizer, intervalos diferentes; 

podendo ter duração limitada, quando o prazo total do fluxo for conhecido no início, ou seja, a 

priori; ou il imitada, quando esse prazo não é conhecido; quanto aos valores eles podem ser 

constantes, quando os valores dos termos são iguais ou variáveis, quando os valores dos 

termos são diferentes, dependendo da complexidade do projeto. (ASSAF NETO,2002:185). 

Um fluxo de caixa pode ser considerado modelo padrão quando ele é postecipado, 

limitado, constante e periódico; e pode ser considerado não convencional quando não assume 

essas prerrogativas. 

Com relação a equivalência, os fluxos de caixas são equivalentes quando produzem 

idênticos valores presentes num mesmo momento, a determinada taxa de juros. Alterando-se a 

taxa de juros a equivalência deixa de existir. 
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Segundo Assaf Neto (2002:194), a equivalência financeira faz intensas aplicações 

práticas na tomada de decisões financeiras, na seleção de planos de empréstimos e 

financiamentos mais atraentes em propostas de refinanciamento e reescalonamento de dívidas. 

3.2.6 Payback 

O PAYBACK ou Período de Recuperação do Investimento (PRI), tem por vantagem a 

simplicidade das informações e o cálculo imediato; quanto maior o payback, melhor é o 

projeto, pois ele fornece idéia de liquidez e segurança dos projetos (CONTADOR, 1997:46), e 

quanto menor for o Payback menor a liquidez e menor o risco. 

Ele não é o indicador mais adequado para avaliação de projetos, segundo Clemente 

(1998:168), mas pode ser considerado secundário, utilizado para caso de desempate. E pode 

ser interpretado como uma medida do grau de risco do projeto. 

médioentradadeValor

inicialtoInvestimen
Payback=          (3. 1) 

3.2.6.1 Imperfeições: Payback Clássico 

1. Não considera o custo de recursos no tempo, devido a não utilização da moeda no 

tempo, ou seja, não atualiza os fluxos futuros, ignora os fluxos previstos após o período de 

Payback. Exemplo: Se dois projetos apresentam o mesmo Payback de quatro períodos, 

ignorando a existência de benefícios líquidos no período cinco; 

2. Não existe um Payback mínimo de aceitação do projeto, o que existe é que quanto 

menor for o Payback mais atrativo será aquele projeto; 

3. ignora os problemas de escala, pois o que existe é uma relação entre valores, não 

permitindo a distinção entre escalas de investimento; 

4. Se o projeto apresenta variação de sinal, ou se os benefícios antecipam os 

investimentos, o critério torna-se falho não contribuindo para o processo decisório. 
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3.2.6.2 Payback Atualizado 

  O Payback Atualizado ocorre quando o fluxo de custos e benefícios sofre atualização 

através da taxa apropriada de desconto, sendo pois, sugerido por alguns técnicos. 

3.2.7 Taxa de Rentabilidade (TR) 

Segundo Assaf Neto (2002), a Taxa de Rentabilidade consiste na relação entre o VPL 

(Valor Presente Líquido), determinado a partir da taxa de atratividade constante no subitem 

3.2.10 deste capítulo, e o valor presente dos desembolsos de capital, que são os investimentos. 

capitaldeDesembolso

VPL
TR =             (3. 2) 

3.2.8 Benefício-Custo (B/C) 

É o que, segundo Contador (1997), mais problemas apresenta, mas ainda é muito 

utilizado, pois consiste na relação entre o valor presente dos benefícios e o valor presente dos 

custos; sendo considerado viável ou inviável a partir dos pressupostos abaixo descritos: 

 se um projeto apresentar o B/C>1, será viável e terá o seu VPL (Valor Presente 

Líquido) constante no subitem 3.2.10 deste capítulo, positivo e quanto maior esta relação mais 

atraente será o projeto; 

 se o projeto apresentar o B/C<1, será inviável não aconselhando-se, portanto, a sua 

realização visto que terá o seu VPL negativo. 

Existem diversas formas, segundo esse autor, para se calcular a relação B/C; diferindo 

assim o seu resultado: 

 
oimplantaçãacomdispêndiosdostepreValor

líquidosbenefíciosdostepreValor
CB

sen

sen
/ =       (3. 3) 

ou 
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oimplantaçã de custo deparcelas daspresenteValor 

benefício um mrepresenta que parcelas das presenteValor 
/ =CB   (3. 4) 

ou 

 
zerodatanainicialtoInvestimen

EntradadeAtualValor
CB =/          (3. 5) 

3.2.9 Índice de Lucratividade (IL) 

É medido pela relação entre o valor presente dos fluxos de entrada de caixa e os de 

saída de caixa (ASSAF NETO, 2002:287). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
inicialtoInvestimen
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21 �
                 (3.6) 

Dessa forma, 

 IL>1,0 indica a atratividade econômica do investimento. O valor presente das 

entradas de caixa é maior que a dos desembolsos, VPL (Valor Presente Líquido, constante no 

subitem 3.2.10 deste capítulo) positivo; 

  IL<1,0 ocorrerá desinteresse econômico pela alternativa de investimento, VPL 

negativo. 

3.2.10 Valor Presente Líquido (VPL) 

É a diferença entre o valor presente dos benefícios, ou pagamentos, previstos de caixa e 

o valor presente do fluxo de caixa inicial. “Ele é um critério mais rigoroso e isento de falhas 

técnicas” . (CONTADOR, 1997:47). 

∑
= +

−=
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                         (3.7) 
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Onde: FCj é o valor de entrada ou saída de caixa para cada intervalo de tempo; 

FCo é o fluxo de caixa verificado no momento zero (inicial), podendo ser um 

investimento, empréstimo ou financiamento. 

O VPL utiliza a taxa de desconto mínima aceitável na atualização dos fluxos de caixa, 

não identificando a taxa de rentabil idade, ou o custo da operação financeira. Ele mostra o 

resultado econômico da alternativa financeira expressa em moeda corrente atualizada. 

 Segundo Assaf Neto (2002): 

 VPL>0, o investimento pode ser aceito, VPL positivo; 

 VPL<0, o investimento deve ser rejeitado, VPL negativo. 

3.2.11 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

É a taxa de juros (desconto), que iguala, em determinado momento do tempo, o valor 

presente das entradas (recebimentos) com os das saídas (pagamentos) previstos de caixa. 

(ASSAF NETO, 2002:275). Ela é considerada um dos instrumentos mais importantes de 

avaliação da matemática financeira e da análise de investimentos. 

O projeto é viável e deve ser considerado, quando sua TIR for maior ou igual que o 

custo de oportunidade dos recursos para sua implantação. Quanto maior for essa taxa, maior 

será a atratividade do projeto. A vantagem em utilizar essa taxa como indicador de decisão, é 

que ela prescinde de informações externas ao projeto. (CONTADOR, 1997:52). 

Segundo Contador (1997:53), apesar de ser o instrumento mais utilizado como 

parâmetro de decisão, a TIR apresenta algumas restrições que devem ser levadas em 

consideração: 

 pressupõe constante a taxa de desconto ao longo do tempo, pois, para o referido autor 

é uma condição difícil de ocorrer na vida real: porque essa taxa é uma média no tempo, e não 
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tem sentido compará-la com uma taxa de desconto referente a apenas um dos períodos da vida 

de um projeto; 

  a possibilidade de raízes múltiplas, pois para Contador o conceito da TIR só tem 

sentido quando todas as raízes da expressão forem iguais, reais e positivas, não existindo 

garantias que isso sempre ocorra; 

 TIR não diferencia a escala dos projetos, e não serve para comparações entre 

projetos. As escalas de um projeto podem ser: o dispêndio total com a implantação; o valor ou 

quantidade produzida por período; magnitude do fluxo de benefícios; valor presente do 

projeto descontada a taxa nula; dentre outras; 

 mesmo que os projetos tenham a mesma escala e a mesma TIR, o critério não conduz 

à melhor alternativa necessariamente; pois o VPL de um projeto pode superar o do outro. 

Apesar de suas desvantagens, a TIR é teoricamente recomendada, mas para avaliação de 

projetos deve ser adotada com muita cautela: 

 em projetos com apenas dois períodos, e com investimentos antecedendo os 

benefícios; 

  na comparação entre projetos, só pode ser feita se os projetos forem mutuamente 

independentes e com a mesma escala; 

  como critério básico para ordenar projetos, em condições de racionamento de capital. 

Conforme Assaf Neto, a TIR é calculada a partir de uma data focal qualquer, onde o 

fluxo de caixa inicial, conhecido como ‘momento zero’ , é representado pelo valor do 

investimento, empréstimo ou financiamento, sendo os demais valores a indicação das receitas, 

no caso de investimentos, ou prestações devidas, no caso de empréstimos.  

Dessa forma, a TIR pode ser calculada por escalonamento ou com o uso de uma 

máquina financeira, a partir do VPL e de acordo com a fórmula (3.7), representada adiante: 
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∑
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Sabendo que há uma variação com relação ao momento em que ocorrem os valores de 

caixa, a TIR nada mais é do que a rentabilidade do projeto, quando se tratar de aplicação de 

recursos, e o custo, quando se referir a empréstimos ou financiamentos. Sendo assim, a 

rentabil idade ou o custo é indicado em termos de uma taxa de juros equivalente periódica. 

3.2.12 Substituição de Ativos 

É a troca de máquinas, equipamentos, veículos, dentre outros, considerados de vida 

finita, por outros economicamente mais atraentes. A decisão de substituição segundo Assaf 

Neto (2002:297), surge pelos respectivos motivos: 

 altos custos de manutenção e operação; 

 obsolescência tecnológica; 

 perda de eficiência operacional; 

 inadequação do equipamento à realidade. 

Segundo Motta & Calôba (2002), existem ainda vantagens exógenas para a substituição 

de equipamentos: 

 Crédito facil itado a baixas taxas de juros; 

 Subsídios para compra (isenção de IPI); 

 Isenção de imposto de importação;  

 Oferecimento de equipamentos em regime de escambo. 



Capítulo 3                                                                                     Técnicas de Análise de Investimentos 
 _________________________________________________________________________________________ 

 44 

Para estes dois autores um equipamento deve ser trocado após ser observada as 

respectivas características: 

 O valor presente dos custos de um equipamento deve ser menor que o valor presente 

das receitas por ele geradas; 

 Apresentar vida econômica ótima, pois a vida econômica de um equipamento 

representa o período de tempo onde o seu custo médio anual equivalente é menor, 

determinando assim a melhor época para ocorrer a sua troca por outro similar; 

 Quando o custo de manter um certo equipamento for maior se comparado com um 

outro; 

 A opção de troca de equipamentos deve ser revista a cada período. 

Assaf Neto (2002) ratifica a visão de Motta & Calôba (2002) quando afirma que um 

ativo deve ser mantido, enquanto produzir um valor presente dos benefícios de caixa maior 

que o valor presente de seus desembolsos operacionais, ou seja, os custos.  

O custo total de um ativo é composto pelos seus custos anuais de investimento e de 

operações e manutenções; tendendo a reduzir com o passar do tempo, e depois a elevar-se 

devido aos gastos, tanto com as operações como com as manutenções. 

Os custos, ainda segundo Assaf Neto (2002:298), podem ser considerados a partir do 

comportamento esperado: 

 Investimento bruto, quando o custo é equivalente ao valor do bem: 

Valor do bem novo = PMT x FPV (i, n)                (3.8) 

 Valor de revenda, é equivalente ao valor residual do bem: 

FV = PMT x FFV (i, n)                             (3.9) 
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 Custos operacionais, calculados a partir do valor presente: 

( )ni

acionaisCustosoper
PV

+
= ∑

1
                           (3.10) 

Outra forma de calcular a substituição de equipamentos, segundo Motta & Calôba 

(2002), pode ser feita a partir da fórmula do Valor Presente Líquido (VPL), onde também 

serão observados o valor do equipamento, os custos operacionais e as receitas geradas, como 

segue: 
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Onde:                     

Investimento inicial = valor de aquisição do equipamento;           

Revenda = Valor de aquisição do equipamento menos a depreciação;                                

Custo operacional = gastos de manutenção, salários, etc.;             

Receita = proveniente da venda do equipamento. 

 O VPL deve ser calculado anualmente, e caso após o primeiro ano a empresa decida 

continuar com o mesmo equipamento, o investimento inicial constante na fórmula do VPL 

será a receita, valor da possível venda do equipamento, reinvestida. O VPL deve ser aceito a 

partir das respectivas premissas: 

  Se o VPL>0, o equipamento deve ser utilizado por mais um ano; 

  Se o VPL<0, o equipamento deve ser substituído no ano anterior. 

  Deve se observar também para o cálculo da substituição dos equipamentos, os 

tributos e impostos; devido a existência de vantagens fiscais, riscos e incertezas do projeto. 

3.2.12.1 Riscos e incertezas quando da substituição de equipamentos 
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Os riscos e incertezas apesar de serem fatores intangíveis devem ser observados, pois 

numa economia podem ocorrer tanto fatos subjetivos relativos a cada personagem 

consumidora, como relativo a própria conjuntura econômica refletida a partir de 

acontecimentos políticos e comerciais que contribuem na tomada de decisão (MOTTA & 

CALÔBA, 2002:168): 

 Os equipamentos usados com tecnologia conhecida, como já foram testados e 

aprovados pelo uso, apresentam menor custo de capital, vida útil mais curta, e maiores custos 

operacionais, porém, apresentam menores riscos ou incertezas, por já serem conhecidos; 

 No caso da comparação entre dois equipamentos, um velho e outro novo, que 

apresentam os mesmos custos médios anuais, a escolha, como afirmam os autores acima 

citados, pode estar na diferença intangível, onde a preferência do consumidor será revelada, 

podendo o mesmo optar pelo equipamento de menor risco, o velho, ou o de maior risco, o 

novo.  

3.2.12.2 Políticas de substituição de equipamentos 

No caso da substituição dos equipamentos similares, devem ser observados os seguintes 

requisitos: 

 Pode ser efetuada a substituição de um equipamento antes da vida econômica; 

 Durante a vida econômica; 

 Após a vida econômica. 

Sendo assim, a vida econômica segundo Motta & Calôba (2002), tende para sua vida 

física quando: 

 Aumenta a taxa de valorização do equipamento; 

 O custo de instalação do equipamento aumenta; 
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 Reduz o incremento da função de custo. 

Em se tratando de substituição de equipamentos diferentes, deve ser observado o Custo 

Anual Equivalente (CAE) do equipamento velho comparando com o CAE do equipamento 

novo. 

3.3 Outras Variáveis a serem Analisadas 

Com o intuito de ratificar a respectiva pesquisa e a partir das visitas in loco, sentiu-se 

a necessidade de efetuar a análise de outras variáveis, visando a mensuração da capacidade 

da empresa de criar demanda e a ocorrência de retrabalhos. Segundo Furtado (2001), a 

capacidade de criar demanda não significa vender mais ou aumentar o número de clientes. 

Criar demanda é vender bem, de forma que o produto satisfaça totalmente as 

necessidades dos clientes, quer necessidade objetivas ou subjetivas, proporcionando à 

empresa o retorno desejado, cujo diferencial está no ciclo de vida do produto, quanto maior 

melhor, maior confiabilidade e segurança.  

Dessa forma, procedeu-se a análise das seguintes variáveis: 

  A observação do custo anual do investimento (CAI) mostra, quanto custa para a 

empresa a realização de tais investimentos. 

toInvestimendoMaturaçãodeTempo

inicialtoInvestimen
CAI =                 (3.12) 

O custo anual de depreciação (CAD), informa o volume de depreciação anual da 

empresa, a partir do valor gasto com aquisição do imobil iário, sujeitos à depreciação. 

ojetodoDuração

ojetodooDepreciaçã
CAD

Pr

Pr
=                     (3.13) 
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 As despesas com Marketing (DM), em detrimento das receitas mostram como a 

empresa tem se comportado quanto a realização desse investimento.  

Vendascomceita

MarketingcomDespesas
DM

Re
=                  (3.14) 

 Agregado das despesas fixas (ADF), torna-se necessário quando o investimento em 

marketing faz parte dos custos fixos; neste caso, o investimento só será interessante se 

agregar valores às vendas. 

MarketingsemfixasDespesas

totalceita
ADF

Re
=               (3.15) 

 Agregado Mínimo às Vendas (AMV), é quanto a empresa precisa agregar às vendas 

valor mínimo, de  modo que cubra os investimentos realizados. 

fixasdespesasdasAgregadoAnualMarketingAMV ×=            (3.16) 

 Preço médio do produto (PMP), mostra o valor médio do produto aceito pelo 

mercado. 

períodonovendidaQuantidade

totalceita
PMP

Re
=                (3.17) 

 Agregado mínimo em quantidade (AMQ), significa quanto a empresa precisa 

vender a mais, para garantir que os investimentos sejam cobertos. 

produtodomédioeçovendasàsagregadomínimoValorAMQ Pr×=                 (3.18) 

Com relação ao retrabalho, na visão de Furtado (2001), “ele é um fator extremamente 

grave, pois além de onerar os custos, atrasa o processo produtivo” . 

 Retrabalho (RT) 
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períodonovendidaQuantidade

dasretrabalhapeçasdeNúmero
RT =                (3.19) 

 Percentual de peças retrabalhadas (PPRT), é a comparação do percentual de 

retrabalho atingido pela empresa com o percentual razoável admitido como padrão, que 

segundo o mesmo autor, é de 1%. 

admitidoretrabalhodePadrão

trabalho
PPRT

Re=                (3.20) 

 Custo dos produtos vendidos sem matéria prima (CPV), é a forma de calcular o 

retrabalho do produto sem super utili zar a matéria-prima, pois a mesma é reenviada para o 

processo produtivo. 

primamatériadaCustovendidosprodutosdosCustoCPV −−=            (3.21) 

Custo unitário dos produtos vendidos sem matéria prima (CUPV), identifica o valor 

unitário do retrabalho. 

períodonovendidaQuantidade

primamatériasemvendidosprodutosdosCusto
CUPV

−
=            (3.22) 

 Peças retrabalhadas (PRT), representa o custo de cada peça quando retrabalhada, 

sem levar em consideração o custo da matéria-prima. 

vendidosprodutosdosunitárioCustodasretrabalhapeçasdeNúmeroPRT ×= (3.23) 

3.4 Método de Depreciação (MD) 

Para Motta & Calôba (2002:186), a depreciação é um custo onde não há desembolso, 

ele é abatido dos lucros em cada exercício fiscal reduzindo assim o lucro tributável; resulta 

em redução de Imposto de Renda a pagar, visto que a alíquota não é alterada. 
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Existem divergências em relação à definição econômica e a definição contábil da 

depreciação, segundo Bodie (2000), na definição econômica “a depreciação é a quantia de 

fluxo de caixa operacional de uma empresa que deve ser reinvestida nela para manter o seu 

verdadeiro fluxo de caixa no nível atual” , enquanto que na definição contábil “é o montante 

do custo original de aquisição de um ativo que é alocado para cada período contábil sobre um 

período especificado arbitrariamente da vida de um ativo” . 

Desta forma, o método de depreciação a ser utilizado neste trabalho, terá por base a 

definição contábil , e por se tratar de demonstrações financeiras será utili zado o método de 

depreciação convencional de linha reta por ser o mais comum na análise financeira. Este 

método, leva em consideração os custos históricos em vez do custo atual de reposição de 

ativos, (BODIE, 2002), como segue: 

útilVida

oimobilizademtoInvestimen
MD =                 (3.24) 

No método de linha reta a carga de depreciação anual não muda durante todo período, 

ou seja, é constante por igual período ao longo dos anos (MOTTA & CALÔBA, 2002). 

3.5 Sistema de Amortização Constante (SAC) 

O respectivo sistema é composto por amortização constante com juros e prestações 

decrescentes, calculados de acordo com HOJI (2001) como segue: 

 O saldo devedor pode ser calculado a partir da respectiva fórmula: 

PMTJSS nn −+= −1                    (3.25) 

Onde:              

 Sn= Saldo devedor            

 Sn-1= Período imediatamente anterior         

 J= Juros             

 PMT= Prestação 
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 A amortização do principal é constante para todo o período: 

N

C
A =                       (3.26) 

Onde:              

 A = Amortização            

 C = Capital emprestado          

 N = Número de prestações 

 Os juros incidem sobre o saldo devedor, imediatamente anterior com valores 

decrescentes após o pagamento de cada amortização, como segue: 

iSJ n ×= −1                      (3.27) 

J = Juros              

 Sn-1= Período imediatamente anterior         

 i = Taxa de Juros  

 As prestações passam a ser também decrescentes, por conta dos juros que são 

decrescentes, como vemos abaixo: 

JAPMT +=                                      (3.28) 

Onde:             

 PMT= Prestação             

 A= Amortização             

 J= Juros 

3.6 Conclusão do  Capítulo 

O respectivo capítulo, objeto de estudo da pesquisa, visou tornar acessível o 

conhecimento a cerca das técnicas de análise de investimentos, bem como relacioná-las ao 
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meio ambiente. A partir do relato das experiências vivenciadas por algumas empresas, foram 

utilizados as formas e os métodos da matemática financeira mais indicados ou recomendados 

por alguns pesquisadores da área. 

Dessa forma, entende-se que a análise financeira permite um conhecimento a priori para 

se detectar o melhor projeto a ser implantado, o tempo de recuperação do respectivo 

investimento, não esquecendo, é claro, da taxa interna de retorno, a qual orienta o 

investidor/empresário a utilizar a melhor alternativa de investimento, observando os riscos 

oriundos da implantação do referido projeto, como também, a extensão do horizonte de 

planejamento ideal para a empresa. 

Observa-se então, a partir do exposto neste capítulo, que o Valor Presente Líquido 

(VPL) deve ser utilizado como indicador básico, pois ele é o indicador que apresenta maior 

segurança para análise de viabil idade de um projeto, enquanto os demais parâmetros devem 

ser utili zados para auxiliar no processo decisório, ou seja, devem ser usados como reforço ou 

complemento para a respectiva decisão.  

Sendo assim, é notório que a análise econômica financeira contribui positivamente para 

o sucesso da implantação de qualquer tipo de projeto, não importando, como já mencionado, o 

tamanho da empresa ou do próprio projeto ou os níveis de investimentos necessários a sua 

aplicação; ela mostra se num projeto há viabilidade econômica ou não; motivo pelo qual toda 

empresa deve realizá-la. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Para melhor visualização da referida pesquisa, aplicou-se a um caso prático; cujo 

processo trata-se de uma proposta de implementação, com base nos dados reais fornecidos 

pela respectiva empresa, colaboradora do processo evolutivo da pesquisa científica.  

A aplicação prática teve por base a utilização dos dados fornecidos pela empresa em 

estudo, cujo nome original foi ocultado por solicitação e conveniência da própria empresa, 

sendo chamada nesta pesquisa por CarMassa, que sendo uma empresa familiar, sexagenária, 

de médio porte e produtora de gêneros alimentícios; ela está situada na Região Metropolitana 

do Recife, em Pernambuco. A CarMassa além de passar por várias flutuações econômicas, 

passou também por diversos governos, mas conseguiu permanecer no mercado graças a sua 

flexibil idade e o grau de abertura adotado.   

Situada em área urbana a empresa CarMassa, objeto de estudo, além de sofrer  

problemas conjunturais é passível também de problemas infra-estruturais provocados pelo 

meio, visto que sua localização não se restringe a um espaço estritamente industrial e sim 

misto, ou seja, ela está cercada por empresas de atividade comercial e também por área 

residencial, causando conflitos, principalmente, no que tange a questão da educação ambiental 

externa. 

A CarMassa possui aproximadamente duzentos funcionários distribuídos em vários 

setores, os quais não apresentam a performance dinâmica, exigida no mercado globalizado, 

durante a execução das atividades; pois são em sua maioria empregados antigos que se 

acostumaram com a rotina e não mais conseguem mudar de estilo. 

Acostumados ao sistema adotado, esses funcionários não se preocupam em aprender ou 

utilizar uma estratégia diferente durante a execução das atividades, além de não levar em 

consideração qualquer informação ou solicitação advinda de seus colegas, mesmo que estes 

sejam hierarquicamente superiores; as suas atenções estão voltadas preferencialmente para o 

diretor presidente, que na visão deles é o dono da empresa e o único que pode admitir ou 

demitir o empregado. 
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Empresa praticante da atividade industrial e de produção diversificada; dedica-se a 

produção em três segmentos; dos quais, dezoito são produtos e três subprodutos, originados a 

partir de possíveis perdas. Para a realização desta pesquisa foram necessárias quatro visitas, 

sendo duas à área de produção para verificar in loco os processos existentes de produção: 

armazenamento, embalagem e expedição do produto. 

As visitas in loco contribuíram para um melhor entendimento das atividades e dos 

processos utilizados pela empresa, bem como proporcionou uma maior familiarização a cerca 

do regime adotado pela mesma.  

Para a realização da respectiva pesquisa, foram colhidos os dados referentes aos últimos 

cinco anos, para dá melhor embasamento ao estudo em questão que é a análise de 

investimentos na implantação da ISO 14000, a partir da implementação de um processo de 

sistema de gestão ambiental (SGA).  

4.1 Metodologia da Pesquisa 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da respectiva pesquisa, ocorreu de 

acordo com as seguintes etapas: 

 1ª etapa: A Revisão bibliográfica – base da referida pesquisa, serviu de guia para 

orientação, no sentido de se conhecer o tema proposto, a análise econômico-financeira e as 

normas da série ISO 14000; a partir de experiências vivenciadas por outros autores, inclusive 

do relato de casos reais, constantes no capítulo 3 deste trabalho; 

 2ª etapa: A coleta de dados – efetuada numa empresa privada, relatado no caput deste 

capítulo, foram observados os procedimentos utili zados pela empresa  durante a execução das 

atividades pertinentes, a partir da realização de quatro visitas in loco, e da elaboração de um 

questionário, cujo feedback foi efetuado pelo supervisor de produção.  

O objetivo da respectiva coleta foi de identificar a existência de falhas no processo 

produtivo, principal alvo de observação, com relação às perdas, o retrabalho, o refugo e outros 

gargalos encontrados durante o processo de visitas. Essas visitas favoreceram a elaboração de 

um novo sistema de gerenciamento, onde todos os funcionários deverão estar engajados, com 



Capítulo 4                                                                                                                    Estudo de Caso 
 _________________________________________________________________________________________ 

 55 

o mesmo propósito, entendendo a necessidade de se fazer mudanças e apoiá-las através da 

cooperação mútua; 

 3ª etapa: A obtenção de informações – se deu a partir de visitas a órgãos 

governamentais existentes nesta região, e em endereços eletrônicos, com o intuito de ter 

acesso às leis pertinentes ao estudo de caso supracitado; 

 4ª etapa: A análise dos dados e informações - favoreceu ao estudo dos procedimentos 

organizacionais e a promoção da solução ideal para se conter os vícios produtivos existentes. 

Esses, quando ofensivos, ferem o meio ambiente e precisam ser corrigidos para contemplar a 

meta da empresa, idealizada pela autora, e a necessidade do ambiente; 

Cada passo foi procedido a partir do entendimento da autora sobre a missão da empresa, 

visto que não houve a elaboração das políticas pela própria empresa, e sim, o entendimento da 

política ideal para ela, a partir das visitas in loco e das entrevistas ao diretor industrial e 

supervisores de produção.  Dessa forma, entende-se que o objetivo da organização precisa ser 

alcançado em conjunto com a necessidade da preservação ambiental; 

 5ª etapa: A aplicação prática – como  apresentado  no cronograma adiante, deverão 

ser dedicados doze meses para essa aplicação, que deverá ser encerrada quando da obtenção 

da certificação ISO 14000.  

A medida que se for aplicando os resultados na respectiva empresa, deverá ser 

observado o grau de conformidade com a respectiva atividade, e, à medida que ela não for 

compatível, deve-se trocar por outra que se adeqüe a nova política da organização. 

Nessa aplicação deverá ser verificada a necessidade do uso da ferramenta proposta por 

esta pesquisa, que é a análise econômico-financeira; sendo o próximo passo, a análise dessa 

aplicação, com as alterações a priori e a posteriori, e com a legislação vigente. 

 6ª etapa: A análise dos resultados – deverá ser realizada em conjunto com a aplicação 

prática, como apresentado no cronograma, pois o mesmo contribuirá na realização das 

alterações julgadas necessárias para todo o processo. Mas como esta é uma proposta, ou seja, 



Capítulo 4                                                                                                                    Estudo de Caso 
 _________________________________________________________________________________________ 

 56 

não terá a sua aplicação imediata, a análise se deu a partir dos dados coletados na empresa e 

das visitas in loco. 

 7ª etapa: Conclusão – apresenta os resultados obtidos, quando da coleta, análise e 

provável aplicação prática desses resultados; inclusive, nesta etapa, deve ser observada a real 

necessidade de se aplicar o objeto proposto, que é a análise econômico-financeira da 

implantação das normas da Série ISO 14000. A partir dos resultados obtidos, elaborou-se 

sugestões e recomendações que foram encaminhadas para apreciação da empresa participante 

da pesquisa, a empresa CarMassa, que não foi compelida quanto a sua aplicação. Ainda nesta 

etapa foram apresentadas as limitações a cerca do tema proposto, bem como sugestões de 

trabalhos futuros. 

4.2 Fontes dos Dados e Informações 

Os dados necessários para a pesquisa, foram obtidos junto aos respectivos órgãos: 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): representante da sociedade 

brasileira perante o órgão internacional de normalização; 

 Instituto Nacional de metrologia (INMETRO): órgão credenciado junto a ISO, 

responsável pela liberação de credenciamentos; 

 Organização Internacional para Normalização (ISO – International organization for 

Standardization): responsável pela elaboração da série de normas ambientais a nível mundial; 

 CarMassa, nome fictício da empresa a qual foi efetuado o estudo de caso; 

 Grupo de Apoio à Normalização Ambiental (GANA): cujo objetivo é acompanhar e 

analisar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Técnico 207 (TC 207) da ISO. Ela é 

representada pela ABNT; 

 Órgãos setoriais: difere de região pra região, mas estão presentes em todas as regiões. 

No caso de Pernambuco, eles podem ser representados pela Companhia Pernambucana de 
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Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos (CPRH) e pela 

Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do meio Ambiente de Pernambuco. 

4.3 Processo de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

O processo de implementação adotado neste estudo, constante no Anexo 1, foi 

elaborado com base nas necessidades da CarMassa, observadas a partir das visitas in loco e 

das entrevistas realizadas com a diretoria industrial e os supervisores de produção. O 

respectivo processo trata-se de uma proposta que foi elaborada a partir do sistema proposto 

por Barbosa (1999), que será composto por três etapas: 

 

 

  

Figura 4. 1:  Composição do processo de SGA. 

Estas três etapas deverão ser distribuídas em seis fases descritas no subcapítulo 4.3.1.. 

Para todo processo serão necessários 19 subprocessos, localizados no topo da pirâmide é o 

primeiro passo para a existência de um processo; 159 atividades que estão localizados no 

centro da pirâmide, pois permitem a efetivação do processo; e 646 tarefas que formam a base 

da pirâmide, a operacionalização das atividades a partir de um conjunto de procedimentos.  

Segue abaixo, a composição do processo proposto para a CarMassa:  

  
Subprocesso 1 – Análise Estratégica 

Composição Atividades 
Tarefas 

08 
23 

   

Quadro 4.1 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 1 . 

Este subprocesso, considerado de extrema importância, é o primeiro passo para o início 

de todo o processo; nele deverão ser levantados os primeiros dados com relação a situação da 

Tarefas 

Atividades 

Subprocessos 
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empresa, aos recursos existentes e necessários para a implantação do processo. A 

identificação dos pontos fortes, fracos e as oportunidades tornam-se imprescindíveis para se 

detectar a melhor direção a ser seguida; inclusive é o momento onde serão escolhidos os 

responsáveis pela implantação do respectivo processo. 

   
Subprocesso 2 – Preparação do Processo  

Composição Atividades 
Tarefas 

14 
82 

   

Quadro 4.2 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 2. 

É um importante requisito, pois neste momento a empresa deve fazer uma espécie de 

reflexão sobre a situação inicial da empresa com relação as práticas, procedimentos, requisitos 

legais existentes pertinentes a sua atividade produtiva; analisando também as condições 

operacionais, de treinamento, determinando, inclusive, os grupos que serão trabalhados 

inicialmente, a forma da aplicação da educação ambiental identificados a partir de 

levantamentos do espaço geográfico onde a empresa está situada e observando também seus 

objetivos estratégicos, dentre outros aspectos. 

  
Subprocesso 3 – Política  

Composição Atividades 
Tarefas 

07 
33 

  

Quadro 4.3 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 3. 

A política da empresa é considerada o ponto mais importante, pois a partir dela deve ser 

traçado todo enfoque de implementação do respectivo sistema, sua divulgação e atualizações 

necessárias. Na elaboração da política deverão ser observados todos os objetivos envolvidos, 

da empresa e do meio ambiente, incluindo a metodologia a ser adotada, em que a missão da 

empresa, os valores e sua cultura são pontos levados em consideração. Durante a elaboração 

da política todos devem ser ouvidos e ter espaço para opinar a cerca do esboço que ela deve 

apresentar; esse é um ponto crucial, pois para se implantar um sistema é indispensável que 

haja sintonia entre todos que fazem parte da família, empresa. 
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Subprocesso 4 – Aspectos Ambientais  

Composição Atividades 
Tarefas 

14 
43 

  

Quadro 4.4 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 4. 

O principal objetivo desse subprocesso, é identificar os aspectos ambientais 

significativos, a partir de procedimentos, análise de significância e atualizações para que a 

empresa possa monitorá-los, ou seja corrigi-los. Nesta etapa, deverão ser esclarecidas as 

dúvidas inerentes as mudanças e aos treinamentos necessários.  

  
Subprocesso 5 – Requisitos Legais e Outros Requisitos  

Composição Atividades 
Tarefas 

10 
36 

  

Quadro 4.5 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso. 

Para levantamento desses requisitos, deverão ser definidas metodologias de 

identificação e atualização das normas utilizadas, observando a possibil idade de implantação 

de novos projetos a partir dos requisitos internos de desempenho ambiental da empresa. 

  
Subprocesso 6 – Objetivos e Metas 

Composição Atividades 
Tarefas 

07 
31 

  

Quadro 4.6 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 6. 

São de suma importância, pois é a partir destes que torna-se possível todo o resto do 

processo. Neste subprocesso é observado o nível de detalhamento do SGA a ser adotado, a 

partir da especificação dos objetivos e mensuração das metas; que não devem ser audaciosos, 

para não desestimular todo grupo, devido a sua impraticabil idade. Estes por sua vez devem 

levar em consideração as condições da empresa, a sua cultura, a estratégia adotada, os 

recursos existentes, dentre outros, para que haja uma definição ideal dos indicadores de 

desempenho ambiental mensuráveis, como também a metodologia a ser adotada para a 

divulgação dos objetivos, metas e suas atualizações. Documentando e controlando todo o 

processo. 
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Subprocesso 7 – Programa de Gestão Ambiental  

Composição Atividades 
Tarefas 

12 
46 

  

Quadro 4.7 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 7. 

No programa de gestão ambiental deverá está estabelecido a forma como os objetivos e 

metas serão alcançados, indicando inclusive, os responsáveis pelas atividades e os prazos de 

execução, a partir da elaboração de um cronograma e da forma de execução do plano de ação; 

sobre os quais devem ser treinados todos os envolvidos. 

  
Subprocesso 8 – Treinamento, Conscientização e Competência  

Composição Atividades 
Tarefas 

10 
43 

  

Quadro 4.8 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 8. 

O treinamento, a conscientização e a competência devem estar direcionados para o 

público interno, dentro da própria empresa, e o externo, fornecedores e a comunidade onde a 

empresa está inserida; pois a falta de conhecimento poderá ocasionar sérias dificuldades 

quando da implantação e manutenção do referido sistema. 

Para a execução desse subprocesso torna-se necessário a elaboração de um plano de 

treinamento direcionado ao público alvo, levando em consideração todos os procedimentos 

inerentes a atividade, a partir de uma metodologia ideal para a educação ambiental de toda 

comunidade, observando as etapas necessárias para todo processo. 

  
Subprocesso 9 – Comunicação  

Composição Atividades 
Tarefas 

12 
51 

  

Quadro 4.9 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 9. 

 Devem ser elaborados procedimentos de comunicação interna e externa, como também 

a metodologia para divulgação, descrevendo as ferramentas ideais para cada etapa do 
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processo e como serão aplicadas; pois a falta de comunicação pode levar todo processo à 

ruína. 

  
Subprocesso 10 – Documentação  

Composição Atividades 
Tarefas 

08 
30 

  

Quadro 4.10 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 10. 

Esse item pode ser considerado de apoio, pois ele dá suporte para todos os demais. A 

documentação é a “alma” de todo o sistema, ela é composta por papéis que refletem todos os 

procedimentos necessários para o SGA; papéis estes de vários níveis. 

  
Subprocesso 11 – Controle de Documentos 

Composição Atividades 
Tarefas 

03 
14 

  

Quadro 4.11 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 11. 

Este, também é considerado um subprocesso de apoio, pois ele acompanha todos os 

documentos, observando a validade de cada um, a freqüência de verificação necessária com 

relação a utilidade, a reposição e a localização, de forma que facil ite a execução de algumas 

atividades e a veracidade das informações apresentadas.  

  
Subprocesso 12 – Controle Operacional 

Composição Atividades 
Tarefas 

05 
18 

  

Quadro 4.12 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 12. 

O controle operacional tem por objetivo, identificar atividades que provoquem impactos 

ambientais significativos; sendo imprescindível a participação do operador da atividade. Para 

isso, torna-se necessário a elaboração de procedimentos para a efetivação do controle e da 

manutenção dessas atividades.  
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Subprocesso 13 – Preparação e Atendimento às Emergências 

Composição Atividades 
Tarefas 

08 
27 

  

Quadro 4.13 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 13. 

Nesta etapa ocorre a gerência das hipóteses; pois com base no conhecimento do 

desenvolvimento das atividades inerentes à organização, é possível detectar-se a ocorrência 

dos prováveis incidentes. O levantamento dessas situações potenciais; conduzem a resultados 

positivos, que é a redução do número de incidentes; sendo necessário, pois que cada situação 

seja acompanhada de procedimentos emergenciais.  

 

  
Subprocesso 14 – Monitoramento e Medição 

Composição Atividades 
Tarefas 

10 
36 

  

Quadro 4.14 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 14. 

O monitoramento e a medição são ferramentas essenciais para o controle das atividades 

que possam provocar impactos ambientais significativos: sendo exigido para esse controle, a 

elaboração de procedimentos que possam gerar registros do desempenho ambiental das 

atividades da empresa, e para a calibragem dos equipamentos utilizados no monitoramento e 

na medição de todo o processo. 

  
Subprocesso 15 – Não-conformidades e Ações Corre tivas e Preventivas 

Composição Atividades 
Tarefas 

07 
30 

  

Quadro 4.15 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 15. 

O objetivo desse subprocesso é tratar e investigar as não-conformidades observadas no 

SGA, e a partir da identificação dessas, adotar medidas para restringi-las, e através da 

execução de ações corretivas e preventivas permitir o perfeito funcionamento do sistema de 

gestão implementado, dando-lhe uma performance positiva a partir da sincronia entre o 

pessoal responsável na execução do referido processo e o objetivo traçado para a empresa. 
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Dessa forma, torna-se necessário a elaboração de procedimentos que tratam do referido item, 

inclusive com treinamentos necessários para a aplicação desses procedimentos, registrando as 

modificações necessárias para a continuidade do processo.  

  
Subprocesso 16 – Registros 

Composição Atividades 
Tarefas 

05 
27 

  

Quadro 4.16 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 16. 

Nesse item deverá constar todos os procedimentos necessários para a implantação do 

referido sistema; inclusive o desempenho apresentado por todo o processo. Sendo necessário 

para sua realização, a elaboração de procedimentos, tanto de identificação dos registros 

necessários quanto da sua manutenção, treinando os responsáveis pelo referido controle. 

  
Subprocesso 17 – Auditor ia do Sistema de Gestão Ambiental  

Composição Atividades 
Tarefas 

09 
45 

  

Quadro 4.17 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 17. 

A auditoria do SGA concede à empresa a segurança que tudo está dentro do previsto, ou 

seja, as auditorias realizadas têm o objetivo de verificar a realização de todo o processo 

descrito nas documentações do SGA proposto, e caso encontre alguma irregularidade, esta 

deverá ser imediatamente regularizada; dessa forma, torna-se indispensável a elaboração e a 

manutenção de programas e procedimentos para a execução deste subprocesso. 

 

  
Subprocesso 18 – Análise Crítica pela Administração  

Composição Atividades 
Tarefas 

04 
22 

  

Quadro 4.18 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 18. 

Este é responsável pela análise do sistema proposto; é executado pela administração que 

apresentará a sua visão crítica com relação aos objetivos traçados, observando o que foi 

planejado e as mudanças ocorridas durante o transcurso da sua implantação, para que o 
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processo possa ser efetivado com sucesso. Esta análise satisfaz a ideologia da gestão 

ambiental que está atrelada a melhoria contínua; onde o processo proposto deixa de ser 

estático, passando a ser flexível na busca de correções e atualizações que contribuam com a 

evolução do sistema produtivo, derivado de reflexões do setor administrativo e a partir da 

interação entre os demais setores na troca de observações e informações originadas também 

do conhecimento tático. 

  
Subprocesso 19 – Cer tificação 

Composição Atividades 
Tarefas 

08 
27 

  

Quadro 4.19 Atividades e tarefas necessárias para o subprocesso 19. 

Este é o final de todo o processo, nele é observado o resultado do trabalho executado, a 

partir da  realização de auditorias, tanto solicitadas pela organização para averiguação de um 

auditor externo, como parte da exigência do referido processo quanto a aquisição do 

certificado ISO 14000, que é adquirido a partir do legítimo cumprimento da Série ISO 14001. 

4.3.1 Ciclo do Sistema de Gestão Ambiental Adotado  

De acordo com o que foi estudado no capítulo 2 e em conformidade com o Anexo 1 

deste trabalho, o ciclo adotado para a implantação do SGA na empresa CarMassa, será 

composto por seis etapas, às quais podem ser alteradas, de acordo com o nível de 

complexidade encontrado na execução das atividades, quando da implementação do sistema: 

 1ª etapa: Pensando – momento em que será elaborada a política ambiental da 

empresa; nesta etapa serão trabalhados os objetivos da empresa com relação ao meio 

ambiente, serão efetivados os subprocessos 01, 02 e 03; 

  2ª etapa: Planejando – corresponde a forma de implementação da política ambiental 

traçada pela empresa, que neste caso trata-se de uma proposta, pois a mesma não foi 

elaborada pela empresa, mas foram observados os objetivos e metas necessários para a mesma 

levando em consideração também os requisitos legais, os quais foram observados de forma 

ampla e a partir de consulta à CPRH. Para a elaboração da respectiva política é necessário que 
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a organização tenha uma visão de médio e longo prazo; nesta fase serão implementados os 

subprocessos 04, 05, 06 e 07 respectivamente; 

 3ª etapa: Fazendo – é a efetivação do sistema proposto, onde serão executados 

paulatinamente os subprocessos 08, 09, 10, 11, 12 e 13, que tratam dos treinamentos, das 

competências, das documentações, dos planos de emergências e do controle operacional; 

  4ª etapa: Monitorando – onde serão controlados e avaliados os processos produtivos, 

constantes dos subprocessos 14, 15, 16 e 17; tudo de acordo com o que foi planejado 

anteriormente na 2ª etapa; 

  5ª etapa: Revisando – aqui ocorre a análise crítica feita pela administração, a partir 

do acompanhamento da implantação das 2ª e 3ª etapas; é o momento de corrigir eventuais 

falhas ocorridas ou detectadas como prováveis, durante todo o processo de implantação, ou 

seja, a partir da 1ª etapa, correspondendo então ao subprocesso 18; 

  6ª etapa: Certificação – é o processo necessário para a certificação, à qual deverá ser 

realizada por empresa credenciada pela ABNT; ocorrendo assim, as auditorias necessárias 

para a finalização do processo e obtenção do respectivo certificado, neste caso, é a 

implantação do subprocesso 19. 

4.3.2 Cronograma para Implementação do SGA Adotado 

O desenvolvimento dos trabalhos se dará de acordo com o processo de implementação 

do SGA adotado, observando o cronograma a seguir: 

ANO / MESES 
X 

ETAPAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00

00

00

1 

11 12 
1ª etapa             

2ª etapa             

3ª etapa             

4ª etapa             

5ª etapa             

6ª etapa             

Quadro 4. 20 – Cronograma de Implementação do SGA constante no Anexo 1. 
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4.4 Ferramentas de Análise do Investimento   

A análise de investimento realizada neste trabalho baseou-se na utilização dos 

indicadores de rentabil idade de investimentos tradicionais, a partir da análise de um fluxo de 

caixa, que expressa os valores de entrada e de saída, decorrentes de investimentos para o 

período considerado, tais como valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), 

Tempo de Recuperação do Capital (Payback), Razão Benefício/Custo (B/C), Índice de 

Lucratividade (IL), Taxa de Rentabil idade (TR) e outras variáveis. 

A referida análise se processou em dois momentos: no primeiro momento foi feita uma 

análise de investimento da situação atual da empresa, a qual chamou-se de Projeto “A” , onde 

foram observados e analisados os resultados; no segundo momento, procedeu-se a análise de 

um novo investimento, ao qual chamou-se de Projeto “B” , onde foram observados e 

analisados os resultados sob os mesmos critérios util izados na análise do Projeto “A” . 

Sendo assim, a informação mais importante a ser analisada nesta pesquisa é a 

verificação de viabil idade econômico-financeira quando da implantação das Normas da Série 

ISO 14000, a partir da implementação de um SGA. E caso não seja viável, torna-se 

indispensável a descoberta do investimento que torne rentável a sua implantação. Os métodos 

de cálculo, forma de utili zação, vantagens e desvantagens, desses indicadores já foram 

explorados no capítulo anterior. 

4.4.1 Análise do Fluxo de Caixa do Projeto “A” 

Como explicitado anteriormente, o fluxo de caixa do Projeto “A” é formado pela 

estratégia já existente na empresa; sendo assim, para a sua análise efetuou-se apenas a coleta 

dos dados, no intuito de conhecer a realidade da empresa em estudo e verificar a partir dos 

valores numéricos a existência de viabil idade econômico-financeira do respectivo projeto. Em 

seguida, a partir do SGA adotado, será efetuada uma outra análise de viabil idade econômica 

direcionada ao novo projeto, Projeto “B” ; fazendo-se posteriormente a comparação entre os 

dois projetos: o Projeto “A” , atualmente utilizado pela empresa, e o Projeto “B” , proposta de 

um novo projeto para a respectiva empresa. 
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Para a elaboração do Projeto “A” , foram coletados na CarMassa as receitas e despesas 

equivalentes a um período de cinco anos; como também fez-se um levantamento da aquisição 

do imobil izado, constante no Anexo 2, referente ao mesmo período. A partir da aquisição do 

imobilizado elaborou-se a planilha de depreciação, também constante no Anexo 2, utilizando 

o método de depreciação linear conhecido também como método da linha reta, por ser o mais 

usual. A partir dos respectivos dados elaborou-se o Demonstrativo de Resultado do Exercício 

(DRE), ferramenta indispensável para a composição do fluxo de caixa. 

 No DRE abaixo representado, percebe-se que a empresa tem um resultado positivo, ou 

seja, gerou lucro; a partir do DRE encontrou-se a provisão para o Imposto de Renda (IR), 

20% do lucro, que constituiu o fluxo de caixa do Projeto “A” . 

Quadro 4. 21 – Demonstrativo de Resultado do Exercício do Projeto “ A” . 

Fonte: Empresa CarMassa. 

4.4.1.1 Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa abaixo representado é teoricamente conhecido como não convencional, 

por apresentar valores variáveis e não constantes, o que geraria um fluxo de caixa padrão, 

constante do Capítulo 3. Sua identificação está baseada nas seguintes especificações: 

 O período de ocorrência considerado foi o postecipado, onde os valores apresentados 

começam a ocorrer exatamente no final do primeiro intervalo de tempo, não havendo, 

portanto, carência; 

 Quanto à periodicidade, ele é periódico, pois os intervalos entre um fluxo e outro não 

variam; 
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 A duração do respectivo fluxo é finita, pois o prazo total do fluxo de caixa abaixo 

representado é conhecido a priori, ou seja, é de cinco anos; 

 Com relação aos valores, pode-se dizer que eles são variáveis, pois os valores dos 

termos variam entre si, ou seja, não são iguais. Como apresentado adiante. 

 Segue abaixo a representação gráfica do respectivo fluxo: 

Figura 4. 2 – Linha do tempo do Projeto “ A” . 

A Linha do Tempo acima representada, originou-se da composição do Fluxo de Caixa 

apresentado adiante, quadro 4.22, cujos valores foram coletados junto a CarMassa e a partir 

do DRE apresentado anteriormente, quadro 4.21.  

Para o cálculo das técnicas de análise de investimento, os valores classificados como 

“X” , observado na figura 4.1, foram trazidos para a data zero, por se tratarem de 

investimentos feitos durante o período em análise. 

O Fluxo de Caixa abaixo representado, mostra todas as entradas e saídas ocorridas na 

empresa durante o período em análise, e apresenta o resultado expresso em unidade 

monetária.  

A partir desses resultados foram calculados os indicadores propostos neste trabalho, 

levando em consideração para o respectivo cálculo o investimento inicial de R$ 

23.389.057,18, observando os investimentos classificados como “X” , e não apenas o 

apresentado no fluxo R$ 20.000.000,00.  

20.000.000,00  271.207,60  1.134.827,20  3.334.340,77  543.232,46  456.371,20 

16.255.354,93 15.939.894,16 11.781.882,48 12.624.398,40 27.029.454,27 

0         1          2            3            4    5 

X 
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Quadro 4. 22 -Fluxo de Caixa do Projeto “ A“ da CarMassa. 

 Fonte: Empresa CarMassa.  

4.4.1.1.1 Fluxo de Entrada 

O fluxo de entrada apresentado é composto pela receita de vendas e pelo valor residual:

  Receita de vendas de produtos: nesta entrada, foram utili zadas todas as vendas 

realizadas pela empresa no período de cinco anos; 

 Valor residual: trata-se da aquisição do imobil izado da empresa CarMassa, no o 

período considerado. Como o período foi equivalente a cinco anos, logo após esse período, 

lançou-se o valor residual no fluxo de caixa, neste caso, considerando o final da vida útil do 

projeto, que é o período de análise adotado. 

4.4.1.1.2 Fluxo de Saída 

No referido fluxo, foram consideradas as despesas com investimentos e as despesas 

operacionais: 

 Com relação às despesas de investimentos, foram realizadas despesas com 

treinamentos e com aquisição do imobil izado, constante no Anexo 2. As despesas de 

treinamento, consistem em despesas de adaptação da nova realidade inserida pela empresa, 

enquanto os investimentos em imobil izado surgem a partir da existência de ociosidade em 
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alguns equipamentos, como também da diversidade na produção, aquisição de máquinas que 

possam produzir mais de um produto, não necessitando de grandes setup’s. 

 As despesas operacionais foram direcionadas para as áreas administrativas, de vendas 

e financeiras. Sendo evidente a dedicação monetária para a área de vendas, área de 

sustentação da empresa. 

4.4.1.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido encontrado foi de VPL= R$ 24.995.348,45; calculado a partir 

da fórmula (3.7) abaixo descrita e dos resultados obtidos no fluxo de caixa, constantes neste 

capítulo, subitem 4.4.1.1; levando em consideração uma taxa de juros anual de 20%, i=20% 

ao ano, num intervalo de cinco períodos, n=5. Ele foi adotado por ser isento de falhas técnicas 

e por utili zar a taxa de desconto mínima. 

∑
= +

−=
n

j
j

j

i

FC
FCVPL

1
0 )1(

           (3.7) 

4.4.1.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A taxa interna de retorno, sendo a taxa de desconto mínima aceitável na atualização dos 

fluxos de caixa, foi de TIR=61,18%; calculada com ajuda de uma máquina financeira, e a 

partir do resultado do VPL, fórmula (3.7) acima apresentada. Apesar das falhas existentes 

neste método, ela foi adotada como complemento e ao mesmo tempo como método ratificador 

do resultado do VPL para avaliação do respectivo projeto.  

4.4.1.4 Payback 

Sendo o Payback o tempo de retorno do capital, ele foi calculado de acordo com a 

fórmula (3.1) abaixo descrita, e a partir dos valores apresentados no fluxo de caixa, onde 

identificou-se o valor atual médio de entrada do respectivo projeto. Neste caso, foi utilizado o 

payback clássico e o tempo de retorno encontrado foi de 2,41 períodos. 

médioentradadeValor

inicialtoInvestimen
Payback=          (3.1) 
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4.4.1.5 Benefício/Custo 

Essa razão mostra qual o benefício existente a partir dos custos necessários. Dessa 

forma, o benefício/custo apresentado neste trabalho foi determinado a partir da terceira 

fórmula, a (3.5) constante no Capítulo 3, abaixo descrita e com base no resultado do fluxo de 

caixa; cuja premissa é o valor atual de entrada do respectivo investimento e o desembolso 

inicial. Sendo assim, o B/C para a realização do respectivo projeto é de 2,07, ou seja, 

B/C=2,07. 

zerodatanainicialtoInvestimen

EntradadeAtualValor
CB =/         (3.5) 

4.4.1.6 Índice de Lucratividade (IL) 

Este índice mostra a atratividade econômica na realização de certo investimento. Sendo 

assim, o IL encontrado nesta pesquisa foi de 2,07%; ao qual foi calculado a partir da fórmula 

(3.6), abaixo representada, e dos valores constantes no fluxo de caixa, apresentado pela 

empresa CarMassa; levando em consideração, quando da implementação do projeto, o valor 

atual de entrada e os desembolsos iniciais. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
inicialtoInvestimen

i

C

i

C

i

C

i

C
PV

IL
n

n
entradas +

++
+

+
+

+
+

=
= 1111 3

3
2

21 �
      (3.6) 

4.4.1.7 Taxa de Rentabilidade (TR)       

Essa taxa é similar ao Índice de Lucratividade, sendo calculada a partir do VPL e dos 

desembolsos ocorridos, de acordo com a fórmula (3.2) apresentada abaixo. Sendo assim o seu 

resultado se aproximou do resultado do IL, ou seja, TR=1,07%, pois ambos procuram a taxa 

de atratividade da realização de um determinado projeto.   

capitaldeDesembolso

VPL
TR =           (3.2) 
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4.4.2 Análise do Projeto “B” Para a CarMarssa 

A existência desse projeto, se deu a partir de mudanças sugeridas no projeto “A” como: 

novas aquisições de equipamentos e aumento do número de treinamentos a partir de 

financiamento pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) do BNDES, para dar suporte na 

implantação desse novo projeto, ou seja, viabil izar a sua execução, e transferências de 

equipamentos antigos para novos setores. 

4.4.2.1 Amortização do Financiamento 

O respectivo financiamento possibil itará a aquisição de novo imobilizado, constantes no 

Apêndice 2, cuja especificação e valor teve por base a planilha constante no Anexo 2 e a 

partir da necessidade observada nas visitas in loco e durante a realização das entrevistas; 

como também permitirá a realização de maior número de treinamentos periódicos, 

indispensável ao respectivo projeto, conforme Anexo 1. 

A amortização do financiamento para o respectivo investimento, foi feito com base no 

sistema SAC do BNDES (Apêndice 3), ao qual utiliza as prestações decrescentes, periódicas e 

sucessivas, com juros também decrescentes sobre o saldo devedor, e a amortização com 

parcelas constantes ao longo do tempo; a soma das parcelas, dos juros e das amortizações 

formam o valor da prestação. É o sistema mais utilizado no mercado financeiro do Brasil , 

segundo Assaf Neto (2002:349). 

Para a referida amortização foi utilizada uma taxa de juros fixa e outra flutuante, sendo 

a fixa de 5%, onde 1% destina-se a unidade financiadora, BNDES, e 4% à unidade 

credenciada ao BNDES, que são as instituições financeiras, que realizarão toda a operação; e 

a flutuante é composta pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que é uma taxa de juros 

trimestral pós-fixada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as normas do Conselho 

Monetário Nacional (CMN). (BNDES:2004). 

Foi feito um levantamento dos últimos seis anos, e a partir do gráfico de regressão 

(Apêndice 1), verificou-se uma variação muito pequena. Dessa forma utilizou-se como 

parâmetro os últimos quatro anos (2001 – 2004) os quais obtiveram um desvio padrão muito 
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pequeno; a partir desses quatro anos, achou-se uma média e admitiu-se uma TJLP de 10,17%, 

que neste caso será uma taxa constante pré-fixada para todo período da amortização. 

Com relação ao custo de amortização do investimento do Projeto “B” , ele terá um custo 

anual de aproximadamente R$ 4.579.925,07, utilizado tanto para aquisição do imobil izado 

quanto para a realização dos treinamentos, como já comentado anteriormente; e um custo 

anual médio de depreciação de R$ 183.987,55. 

4.4.2.2 Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) 

O DRE foi elaborado com base nos resultados esperados a partir da implementação do 

SGA (Anexo 1) adaptado para a referida empresa. Para a sua elaboração foi observado o nível 

de despesas operacionais necessárias para o referido período, com base nas despesas do 

projeto anterior e as prováveis receitas originadas pelo novo sistema, levando em 

consideração um preço médio, de acordo com o coletado na respectiva empresa, e o valor da 

depreciação no respectivo projeto, sendo necessário a elaboração de uma planilha de 

depreciação (constante no Apêndice 2) ao qual utilizou-se o método de depreciação linear 

pelos mesmos motivos citados anteriormente, originada a partir da planilha de aquisição de 

imobilizado (Apêndice 2).  

Quadro 4. 23 – Demonstração do Resultado do Exercício do Projeto “ B”  

4.4.2.3 Fluxo de Caixa  

O Fluxo de Caixa abaixo representado, foi composto com base no Demonstrativo de 

Resultado do Exercício (4.4.2.2.), ao qual levou-se em consideração os investimentos a serem 

realizados tanto em relação a aquisição de imobil izado, como em relação aos treinamentos 

necessários para a implantação do respectivo projeto, a implantação do SGA conforme Anexo 

1.  
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Figura 4.3 -  Nova Linha do Tempo para a Empresa CarMassa. 

Similar ao fluxo anterior, nele estão representadas as entradas e saídas ocorridas 

durante o período em estudo, ou seja cinco anos. A partir deste fluxo, foi feito o cálculo dos 

indicadores de investimento, conforme subitens 4.4.1.2. a 4.4.1.7 deste capítulo. Utilizou-se o 

mesmo procedimento, onde os investimentos ocorridos no período em estudo foram trazidos 

para a data zero; o investimento inicial considerado será de R$ 17.519.759,08 e não R$ 

17.000.000,00, como expressa o quadro:  

Quadro 4. 24 – Fluxo de Caixa para a Empresa CarMassa, Projeto “ B” . 

4.4.2.4 Ferramentas de Análise de Investimento para o Projeto “B”  

As ferramentas em análise para o novo projeto, implantação de um SGA, não difere das 

utilizadas anteriormente durante a análise do Projeto “A” ; dessa forma, foram informados 

apenas os resultados e a análise destes estão presentes no Capítulo 5. 

19.587.840,53  14.717.532,14  14.983.761,89  15.810.679,77  28.247.529,56 

0         1          2            3            4    5 

X 

17.000.000,00  380.000,00  70.554,84  143.482,72  84.323,25  75.637,12 
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Quadro 4. 25 – Resultado das Técnicas de Investimento para o Projeto “ B” . 

 

4.4.2.5 Substituição de Ativos 

Para efeito de substituição dos equipamentos, deverá ser efetuado o respectivo 

procedimento: 

 Os equipamentos adquiridos nos primeiros anos de análise do Projeto “A” , ou seja, 

no primeiro e no segundo ano, serão deslocados para outras unidades operacionais durante a 

efetivação do projeto “B” ; 

 Os equipamentos adquiridos nos anos 3 e 4 do mesmo Projeto, quando da 

implantação do novo projeto, Projeto “B” , servirão para substituição temporária dos novos 

equipamentos, quando da manutenção, treinamento, reciclagem de operadores dentre outros, e 

em caso de excesso de produção serão utili zados como saída emergencial; 

 Os outros equipamentos, do ano 5, serão aderidos a produção normalmente, por 

apresentarem vida econômica ótima, visto que apresentam apenas um ano de uso. 

 

4.5 Outras Variáveis Analisadas 
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Para contribuir com o respectivo estudo, utili zou-se também outras variáveis como 

complemento na respectiva análise. Estas variáveis foram mensuradas como forma de 

despertar na empresa uma análise mais dinâmica direcionada também para a condição de 

criação de demanda e um melhor controle dos fluxos de retrabalhos, pois os mesmos 

contribuem para o engessamento do processo produtivo. Dessa forma, utilizou-se as variáveis 

abaixo descritas: 

 O custo anual do investimento (CAI), calculado a partir da Fórmula (3.12): 

toInvestimendoMaturaçãodeTempo

inicialtoInvestimen
CAI =  

O custo anual de depreciação (CAD), Fórmula (3.13): 

ojetodoDuração

ojetodooDepreciaçã
CAD

Pr

Pr
=  

 As despesas com Marketing (DM) em detrimento das receitas, Fórmula (3.14): 

Vendascomceita

MarketingcomDespesas
DM

Re
=  

 O agregado das despesas fixas (ADF), Fórmula (3.15) 

MarketingsemfixasDespesas

totalceita
ADF

Re
=  

 Agregado Mínimo às Vendas (AMV), Fórmula (3.16) 

fixasdespesasdasAgregadoAnualMarketingAMV ×=  
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 Preço médio do produto (PMP), Fórmula (3.17): 

períodonovendidaQuantidade

totalceita
PMP

Re
=  

 Agregado mínimo em quantidade às vendas (AMQ), Fórmula (3.18) 

produtodomédioeçovendasàsagregadomínimoValorAMQ Pr×=  

 Retrabalho (RT), Fórmula (3.19):  

períodonovendidaQuantidade

dasretrabalhapeçasdeNúmero
RT =  

 Percentual de peças retrabalhadas (PPRT), Fórmula (3.20): 

admitidoretrabalhodePadrão

trabalho
PPRT

Re=  

 Custo dos produtos vendidos sem matéria prima (CPV), Fórmula (3.21): 

primamatériadaCustovendidosprodutosdosCustoCPV −−=  

Custo unitário dos produtos vendidos sem matéria prima (CUPV), Fórmula (3.22): 

períodonovendidaQuantidade

primamatériasemvendidosprodutosdosCusto
CUPV

−
=  

 Peças retrabalhadas (PRT), Fórmula (3.23): 

vendidosprodutosdosunitárioCustodasretrabalhapeçasdeNúmeroPRT ×=  
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O resultado das respectivas variáveis estão descritas na tabela abaixo, e a sua análise 

consta no Capítulo 5. 

Quadro 4.26 – Planilha de Análise dos Resultados de Outras Variáveis para os dois projetos 

4.6 Conclusão do  Capítulo 

Neste capítulo foi efetuado um estudo de caso, cujo objetivo foi o de aplicar o 

conhecimento adquirido nos capítulos anteriores; dessa forma descreveu-se a metodologia 

adotada, mostrando as fontes dos dados e informações utili zadas, a partir da implantação de 

um SGA adotado para a respectiva empresa, constante no Anexo 1, que neste caso foi 

subdividido em três fases; sendo  a primeira fase composta por 19 subprocessos, a segunda 

fase por 159 atividades e a terceira fase por 646 tarefas. O referido processo obedeceu um 

ciclo de implantação composto por seis etapas; todas elaboradas dentro de um cronograma 

com prazo determinado, que neste caso foi de 12 meses. 

Quanto as ferramentas de análise de investimento, utilizou-se as tradicionais que foram 

aplicadas tanto para a análise do projeto existente na empresa, Projeto “A” , como para o novo, 

Projeto “B” . A partir dessa análise, elaborou-se os Demonstrativos de Resultados (DRE’s) e 

os Fluxos de Caixas dos dois projetos e, calculou-se os indicadores de investimentos 

constantes no Capítulo 3. 
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A utilização do estudo de caso contribuiu de forma grandiosa para a referida pesquisa, 

pois  mostrou os procedimentos necessários quando da implantação de um SGA (Anexo 1), 

mostrando as etapas e fases utili zadas; como também, materializou o uso das técnicas de 

análise financeira, a partir da sua aplicação em um caso real; não sendo portanto objeto deste 

capítulo a análise desses resultados, cujo enfoque foi atribuído ao capítulo 5.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados foram analisados por etapa: o primeiro passo foi a realização quanto as 

visitas in loco, as quais foram de grande contribuição para o referido trabalho, favorecendo a 

utilização da percepção visual, fator de grande importância no fechamento da pesquisa, dando 

condições a argüições quanto a implementação de um SGA eficiente.   

Em seguida procedeu-se a análise dos indicadores de Investimento, objeto de estudo, de 

forma mais rica devido ao prévio conhecimento das atividades desempenhadas pela empresa, 

favorecendo assim a um melhor entendimento e detalhamento dos resultados obtidos a partir 

das ferramentas utilizadas.   

5.1 Visitas in Loco 

Durante as visitas, observou-se a necessidade de ser efetuado um estudo de layout, 

organização das máquinas e equipamentos, não sendo, portanto objeto de estudo desta 

pesquisa, bem como verificou-se a necessidade de mudança de alguns dos processos 

produtivos, principalmente, com relação ao setor de embalagem e armazenamento de alguns 

produtos. 

Percebeu-se na empresa em análise, a existência de ociosidade produtiva, visto que 

existem no âmbito da empresa máquinas paradas e utilização indevida de grandes espaços, 

servindo apenas para armazenagem de produtos enquanto aguardam a expedição, fator que 

inibe o aumento do quantitativo de produção, enquanto requer um maior número de pessoal. 

Ainda observando a questão da armazenagem, verifica-se também a ocorrência de 

armazenamento impróprio, principalmente com relação aos produtos fabricados durante a 

noite, os quais ficam expostos a ataques de insetos noturnos, e só sendo embalados durante o 

dia, quando aumenta o quantitativo do pessoal.  

Com relação ao sistema de embalagem, nota-se em alguns setores a predominância do 

sistema manual, utili zando-se assim um maior contingente de pessoal, direcionado a suprir o 

respectivo gargalo produtivo, para a realização da atividade. 
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Já na expedição o produto é acompanhado geralmente por um encarregado de produção, 

exceto em se tratando de produtos mais caros, sendo acompanhado por um dos membros da 

diretoria, contribuindo assim para uma maior fragilidade administrativa, e de certa forma 

concentração de atividades e centralização de poder. 

Quanto ao pessoal de produção, detectou-se a necessidade de realização de treinamentos 

periódicos, principalmente com relação à segurança do trabalho, pois apresentam maior 

resistência em seguir as normas contra acidentes, não usando os equipamentos de segurança 

adequadamente e rotineiramente.  

Quanto aos treinamentos, além de passar o conhecimento necessário para o perfeito 

desempenho das atividades, contribui também para a segurança quanto a delegação de poder, 

especialmente, por parte dos encarregados, como foi observado, em uma das visitas, onde 

solicitações originadas de encarregados tendem a ter menor ou nenhum feedback, enquanto 

que as procedentes por um dos membros da diretoria, tinham retorno rápido e garantido, ou 

seja, eram executadas. 

Quanto à flexibil idade de pessoal, nota-se que é bastante estabilizada, ou seja, não existe 

uma rotatividade de trabalhadores. O desligamento de um empregado ocorre 

esporadicamente, favorecendo a ocorrência de comodismo, inibindo assim a qualificação e o 

aprimoramento contínuo. 

Entretanto, pode-se dizer que esta é uma empresa tradicional na sua essência, pois sua 

base estrutural ainda é muito conservadora, verticalizada no seu formato, onde a ordem maior 

respeitada e incontestada é a do seu presidente, como demonstrado claramente em seu 

organograma: primeiro vem o Conselho seguido da Superintendência, em seguida as 

Diretorias Administrativa, Executiva, Financeira, Industrial, Comercial; finalizando a sua 

composição, ficando de fora os demais setores, inclusive o Setor de Produção, que durante as 

visitas observou-se a existência de hierarquia que não é explorada no organograma. 

5.2 Análise das Ferramentas do Projeto “ A”  

Procedeu-se a análise dos dois investimentos, o investimento aplicado pela empresa, 

chamou-se de Projeto “A” e o projeto proposto para a empresa, ao qual chamou-se de 
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Projeto “B” . Em ambos foram utilizadas as mesmas ferramentas com o intuito de observar a 

necessidade da empresa quanto a realização de um novo investimento. 

5.2.1 Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa adotado, como mencionado no capítulo anterior, é um fluxo não-

convencional, cujas características são: 

 O período de ocorrência é o postecipado; 

 Com periodicidade limitada; 

 Tempo de duração determinado e 

 Diferentes valores. 

5.2.1.1 Fluxo de Entrada 

No fluxo de entrada, observa-se que há uma relatividade numérica entre os valores das 

vendas nos períodos considerados; pois, como se trata de valores monetários, percebe-se que 

houve uma queda de quantidade produtiva, não sendo este objeto de análise, mas que pode ser 

atribuída tanto às influências de variáveis endógenas como exógenas à empresa; necessitando-

se de um estudo pontual acerca dessas variáveis. 

5.2.1.2 Fluxo de Saída 

Quanto ao fluxo de saída, observou-se que houve uma preocupação por parte da 

CarMassa, direcionada para a melhoria tanto do setor produtivo operacional, como do 

administrativo; pois os resultados mostram o direcionamento dos investimentos, tanto para 

treinamento como para aquisição do imobilizado. Porém, percebe-se que a política adotada 

pela referida empresa tem por objeto o incremento do imobilizado, devido a grandiosidade 

desses investimentos quando comparados com os dos treinamentos, que são monetariamente 

insignificativos.  
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Apesar de entender-se, que a atividade industrial necessita de altos incrementos no 

imobilizado, para produzir-se com qualidade, eficiência, rapidez, confiabil idade, flexibilidade, 

e menor custo, ou seja, para atingir os objetivos de desempenho; sabe-se também que 

atualmente, e especificamente, com relação ao estudo em evidência, a implementação de um 

SGA para a implantação das Normas ISO 14000, necessita de incrementos também em 

treinamentos, para que ocorra a viabilização do referido sistema e resulte na certificação da 

empresa. 

Dessa forma, a respectiva empresa em estudo, necessitará aumentar os investimentos 

em treinamento, para que haja sucesso na implantação do sistema, a partir da sincronia na 

execução das atividades e tarefas necessárias. 

5.2.1.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

Como o VPL mostra o resultado econômico de uma alternativa financeira, e neste 

caso o seu resultado foi positivo, VPL=R$ 24.995.348,45, ou seja, VPL>0, entende-se que o 

investimento realmente deveria ser aceito, pois o valor presente do retorno futuro foi maior 

que o desembolso inicial. Lembrando ainda, que ele não indica rentabil idade, mas utili za 

uma taxa de desconto mínima aceitável na atualização dos fluxos de caixa. Esse resultado 

mostra que o desembolso será recuperado a uma taxa anual de 20%. 

5.2.1.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Neste caso, ela apresentou um resultado viável, pois foi maior que a taxa anual 

utilizada de 20%, TIR>i. Dessa forma o investimento é atrativo quando i<61,18%, momento 

em que o VPL é positivo; se i>61,18% o VPL passa a ser negativo, não havendo pois, 

atratividade no projeto; e se i �������	��
�����������������������! #"�$&%('�������������)*���+-,.������)*).�/, ão iguais 

as saídas, a uma taxa mínima aceitável 021�3�453�6798�:<;/=�>�?A@�BCB.D�E�4�?!F.;/GH;/F.D�>�?!I�F.?KJ	;KLH?M>�;CN<;OB.;/F
aceito a uma i 0�1�3�453�6798  

5.2.1.5 Payback 

De acordo com o que foi discutido nos Capítulos 3 e 4, o Payback é o tempo de retorno 

do capital; como seu resultado foi de 2,41 períodos, entende-se que o respectivo projeto deve 

ser aceito, pois apresenta um curto espaço de tempo de retorno para o capital empregado, o 
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retorno virá antes do término do período estipulado para o projeto, visto que quanto menor 

esse tempo mais atrativo será o projeto. 

5.2.1.6 Benefício/Custo (B/C) 

O resultado B/C=2,07%, mostra que o projeto deve ser aceito por apresentar viabil idade 

econômica, pois o  B/C>1; caso esse benefício fosse <1, B/C<1, a implantação do respectivo 

projeto não apresentaria viabil idade econômica. Sendo assim, quanto maior for o seu 

resultado maior a atratividade em realizar o projeto. 

 5.2.1.7 Índice de Lucratividade (IL) 

O Índice de Lucratividade encontrado representa que o projeto tem atratividade 

econômica; assim como o B/C, indicador equivalente, pois o seu resultado foi > 1, ou seja, 

IL=2,07%. Dessa forma, para cada R$ 2,00 aplicados nesse projeto, mostra quanto produziu 

de retorno. Portanto, o respectivo projeto deve ser incentivado por haver respaldo econômico 

do investimento aplicado. 

5.2.1.8 Taxa de Rentabilidade (TR) 

Esta taxa também representa a atratividade do investimento, assim como o B/C e o IL, 

e está relacionada com as entradas e saídas de capital; pois quando estas superam as saídas 

resultará em retorno, ou seja, resultado positivo; quando não, significa que o projeto deve 

ser esquecido. Neste caso, o resultado foi positivo, pois as entradas superaram as saídas; a 

TR=1,07% está bem próximo do IL=2,07%. Dessa forma, essa taxa é mais uma ratificação a 

cerca da atratividade do projeto, assim como o IL e o B/C. Todos três são considerados 

pontos de corte para aceitar ou rejeitar um determinado projeto.  

5.3 Análise das Ferramentas do Projeto “ B”  

Como comentado anteriormente, a análise deste novo investimento, Projeto “B” 

seguirá o mesmo ritmo de análise utili zado no projeto “A” , pois o mesmo visa a verificação 

de viabil idade econômica acerca da sua implantação; e essa viabil idade será comparada a do 

investimento já realizado, que no caso se trata do Projeto “B” . Portanto a respectiva análise 

será iniciada a partir do fluxo de caixa. 
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5.3.1 Fluxo de Caixa 

Com relação à composição do fluxo de caixa do Projeto “B” , ele apresenta as mesmas 

características do Projeto “A” , ou seja: um fluxo de caixa não-convencional, onde o período 

de ocorrência é o postecipado com periodicidade e duração limitada, apresentando 

diferentes valores ao longo do período. 

5.3.1.1 Fluxo de Entrada 

No fluxo de entrada, observou-se que houve um incremento considerável nas vendas, 

resultado não só do investimento efetuado no imobilizado, mas de todo processo 

implementado para a confecção do produto, principalmente, da quali ficação empregada na 

mão-de-obra. 

5.3.1.2 Fluxo de Saída 

Nota-se que o volume de despesas evoluiu apenas monetariamente e devido ao 

incremento sofrido na produção; mas com relação às despesas que poderiam ser minimizadas 

ou eliminadas, observa-se uma redução considerável, pois ao se identificar os gargalos, os 

mesmos foram minimizados, principalmente com relação aos desperdícios e retrabalhos 

rotineiros que resultavam num aumento de despesas.  

Com relação aos treinamentos, verifica-se que os mesmos evoluíram, pois foram 

sistematizados, ou seja, a sua aplicação é contínua com períodos pré-determinados; 

contribuindo para a melhoria tanto do setor de operacionalização como do organizacional, 

induzindo assim a delegação de poderes e distribuição de tarefas, não sobrecarregando setores 

ou pessoas. 

O investimento em imobil izado, na realidade, é um ponto culminante para a atividade 

industrial, pois a inserção de novas máquinas e equipamentos permitem um maior e melhor 

dinamismo produtivo, porém não é o mais importante devido a quantidade de variáveis e 

personagens envolvidos.  
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Dessa forma, o incremento nos investimentos somado a eliminação dos gargalos 

existentes tendem a proporcionar sucesso na implantação do referido sistema, devido a 

sincronia apresentada na execução das tarefas  e no relacionamento entre as pessoas. 

5.3.1.3 Valor Presente Líquido (VPL) 

Neste Projeto, “B” , o VPL apresentou resultado satisfatório, maior que zero, VPL=R$ 

36.671.906,01, sendo assim, indicado para sua realização pois o desembolso de capital foi 

inferior ao seu resultado, e será recuperado a uma taxa anual de 20%. 

5.3.1.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A TIR do Projeto “B” foi de 98,09%, apresentando, portanto, um resultado viável, 

pois quando a TIR>i, que neste caso é de 20%, indica que o projeto deve ser aceito, pois o 

mesmo apresenta um VPL positivo; se a TIR<i, o VPL seria negativo e o projeto 

considerado inviável. Dessa forma o resultado indica que o projeto é atrativo e deve ser 

aceito a uma i P�QSRUT�V�QXW9Y  

5.3.1.5 Payback 

Sabendo que o Payback encontrado foi de 1,62, e que ele é o tempo de retorno do 

capital, então entende-se que o capital investido será retornado em 1,62 períodos. Sendo assim 

o projeto deve ser aceito por apresentar um retorno rápido. 

5.3.1.6 Benefício/Custo (B/C) 

O projeto “B” apresentou um B/C= 3,09%, devendo ser aceito, pois apresenta o 

resultado > 1, apresentando, portanto viabil idade econômica. Sendo assim, quanto maior for o 

seu resultado maior será a atratividade em realizar o projeto. 

5.3.1.7 Índice de Lucratividade (IL) 

Sendo um indicador equivalente ao B/C apresenta o mesmo resultado, neste caso, o 

IL=3,09%. O projeto deve ser aceito por apresentar atratividade econômica. Dessa forma, 

para cada R$ 3,00 investidos, mostra quanto produziu de retorno. 
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5.3.1.8 Taxa de Rentabilidade (TR) 

Esta taxa é um indicador equivalente ao B/C e ao IL, sua função nesta pesquisa é 

ratificar ou não o resultado apresentado pelas outras. Como o seu resultado foi maior que 

um, ou seja, TR=2,09%, entende-se que o projeto deve ser aceito, pois apresenta 

atratividade.  

5.4 Outras Variáveis a serem Analisadas 

Outras variáveis foram analisadas com o intuito de ratificar a necessidade da 

efetivação do Projeto “B” , ou seja, da implantação de um SGA visando a obtenção da 

certificação da ISO 14000, como forma de buscar a eficiência produtiva a partir de um 

processo produtivo saudável e seguro, tanto para a empresa, funcionários e população, como 

também para o equilíbrio do meio ambiente. 

Dessa forma, foi analisada a capacidade de criar demanda pela empresa durante o 

Projeto “A” e quando da implantação do Projeto “B” ; observando para isso o custo anual do 

investimento e da depreciação, as despesas com marketing, a capacidade de vendas, o custo 

com retrabalhos e a eficiência dos fatores produtivos; que de acordo com a visita in loco e 

pesquisa efetuadas na empresa, detectou-se a necessidade de isolar essas variáveis com o 

intuito de fazer uma comparação entre os resultados dos dois projetos.  

O quadro abaixo apresenta os resultados dos dois projetos: no primeiro momento, 

percebe-se que o volume de investimentos do Projeto “A” é superior ao do Projeto “B” com 

o mesmo tempo de maturação, horizonte de planejamento; ele apresenta um custo anual de 

investimentos maior, enquanto que as despesas com marketing são inferiores, isso quer 

dizer que o valor destinado ao marketing favorece o crescimento no volume das vendas, 

visto que é uma forma de determinar a capacidade da empresa em criar demanda. 

No caso das despesas fixas, foram consideradas as despesas financeiras e 

administrativas, nota-se que o segundo projeto apresenta um maior valor agregado que o 

primeiro, isso quer dizer que ele precisa de um agregado mínimo às vendas para cobrir o 

investimento, sendo assim superior ao do Projeto “A” ; neste caso observa-se que o 
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incremento nas vendas atende a essa necessidade, pois mostra uma evolução em torno de 

23%, de acordo com o Quadro 5.1 apresentado a seguir: 

Quadro 5. 1– Outras variáveis analisadas. 

Com relação ao retrabalho é clara a influência do segundo projeto, pois o mesmo 

apresenta uma redução de 7,14% sobre as peças retrabalhadas, apesar de ainda manter-se 

acima do padrão admitido, que é 1%; entende-se que é uma redução considerável, tendo em 

vista principalmente, que o referido SGA tende a reduzir consideravelmente esse 

quantitativo, pois tem por base o treinamento, principal ferramenta que associada a 

substituição ou aquisição de equipamentos, combate os desperdícios, as perdas e os 

retrabalhos; e por fim, o Projeto “B” ainda apresenta o menor custo unitário dos produtos 

vendidos sem a matéria prima, destinando dessa forma, um menor quantitativo de recursos 

para a realização de retrabalhos, de acordo com o quadro acima. 

5.5 Conclusão do  Capítulo 

Ao analisar os resultados, iniciou-se primeiramente pela visita in loco, à qual permitiu 

uma visão ampla a cerca da atividade econômica exercida pela empresa, o processo de 

produção utili zado, os tipos de produtos fabricados, enfim, serviu de bússola para todo o 

andamento da pesquisa, inclusive quanto às ferramentas a serem utili zadas. 
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Em seguida foram efetuadas as análises isoladas das ferramentas dos Projetos “A” e 

“B” , cujos resultados mostraram que o Projeto “B” deve ser escolhido por apresentar um 

VPL, uma TIR, um B/C, uma TR e um IL, superiores ao do Projeto “A” , e por apresentar 

um Payback inferior, ou seja, o tempo de retorno.  

Quadro 5. 2 – Comparativo dos resultados das Técnicas de Análise de Investimento dos Projetos A e B. 

Foram ainda efetuadas as análises de outras variáveis, (Quadro 5.1), que ratificaram a 

respectiva aplicação, como por exemplo: o custo anual do investimento que apesar de ter sido 

monetariamente inferior proporcionou um resultado superior ao do Projeto “A” ; pois a sua 

aplicação resultou em acréscimos substanciais nas vendas, como também nas despesas 

operacionais e no lucro líquido, conforme abaixo apresentado, a partir da adoção de um SGA 

que viabil iza também a redução de peças retrabalhadas, conduzindo a empresa a um menor 

desperdício (Quadro 5.1). 

.Quadro 5. 3 – Resultado do fluxo de caixa. dos dois projetos. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Durante o transcorrer deste trabalho, observou-se que a Série ISO 14000, sendo 

composta por um grupo de normas, cuja finalidade é orientar as empresas e organizações; ao 

contrário de outras normas, são bastante flexíveis e fáceis de monitorar, pois não visam 

dificultar a elaboração do processo e sim aprimorá-lo; esse aprimoramento tem por base 

evoluir continuamente todo o processo existente na empresa, não havendo limitação para isto; 

pois cada empresa possui atributos e deficiências diferentes, que devem ser tratadas 

isoladamente.  

Dessa forma, a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) favorece ao 

perfeito desempenho numa organização, por não se tratar de um modelo estático, onde todos 

devem segui-lo, e sim, de um modelo flexível elaborado como referencial, onde às empresas, 

a partir do modelo proposto pode e deve adequá-lo a estrutura à qual a sua organização se 

adapta; podendo ser alterado a qualquer tempo. 

Sendo assim, os ganhos ou benefícios adquiridos em detrimento da respectiva 

implementação/certificação são surpreendentes, pois poderá elevar os lucros a partir da 

redução nos custos ou na melhor utilização das matérias-primas ou da energia, e até mesmo 

da redução no tempo utilizado, racionalização do uso do tempo, quando da operacionalização 

dos produtos, ou na elevada quantidade de matérias-primas destinadas a confecção de 

subprodutos, como foi observado no estudo de caso, onde um dos fatores que contribuiu para 

o incremento nas vendas foi a redução da realização de retrabalhos e redução do quantitativo 

de subprodutos, considerados de difícil mensuração, pela pesquisa, devido a insuficiência dos 

dados coletados. 

O uso do marketing também trás benefícios a organização, a partir da melhoria da 

imagem e aumento da confiabil idade dos clientes, fornecedores, empregados e credores, pois 

ele informa ao mercado as mudanças ocorridas na organização, principalmente, quando essa 

mudança inclui, de certa forma, toda a sociedade, pois a ISO 14000 é composta por normas 

que visam o perfeito equilíbrio do meio ambiente, ou seja, produzir sem degrada-lo; 

obrigando à empresa a cumprir severamente os requisitos exigidos por leis ou regulamentos 

sob pena de não ser certificada caso infrinja qualquer um dos requisitos exigidos. 
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A facilidade nas transações comerciais é outro ponto que deve ser observado, pois existe 

uma tendência de aderência à norma com o intuito de limitar esse espaço, deixando de fora 

todas as empresas que não possuem esse requisito, ou que não dispõem de habil idades para 

concorrer, pois esta certificação tende a significar forças de mercado devido a sua 

superioridade, e quando da necessidade de adaptar-se as mudanças, tomar a liderança; 

podendo implicar até mesmo na redução dos preços. 

Como apresentado no Capítulo 5, a implementação da ISO 14000, pode resultar num  

maior retorno econômico, pois o SGA resultante, tende a aumentar a eficiência e a eficácia na 

utilização dos recursos, ao evitar-se os desperdícios, as perdas e/ou os retrabalhos, dentre 

outros; dando margem a regulação social, a partir da redução dos índices de poluição e de 

escassez dos recursos naturais. Esses benefícios são derivados principalmente dos 

treinamentos que representam a melhoria do nível de capacitação do pessoal, e conduzem os 

empregados a uma melhor utilização dos recursos, a partir da disciplina e uniformidade 

produtiva, permitindo um melhor conhecimento tecnológico e controle dos produtos e 

processos, dando assim uma maior segurança ao pessoal e aos equipamentos. 

Dessa forma, orienta-se o uso das ferramentas de análise econômico-financeira, pois as 

mesmas proporcionam tomadas de decisões com maior segurança, pois permite um maior 

grau de acerto; aumentam a participação de todos que compõem a organização, e tendem a 

delegar e delimitar obrigações, a partir da fixação dos objetivos apresentados pela empresa, 

inclusive, com a elaboração de cronogramas, que de certa forma tornam as decisões mais 

consistentes, devido a determinação de datas e prazos de ocorrência, facilitando-se assim, 

detectar os pontos fortes e fracos da empresa a fim de serem trabalhados e utili zados com 

maior e melhor desempenho. 

A partir do exposto, espera-se que os procedimentos necessários para a implantação de 

SGA’s e o uso das técnicas de análise econômico-financeira para estudo de viabilidade 

econômica, tenham sido esclarecidos exaustivamente; pois os mesmos também apresentam 

limitações quando utilizados incorretamente, e por serem baseados em estimativas, que se 

utilizadas adequadamente apresentarão um menor grau de risco e incerteza, principalmente, 

com relação ao horizonte de planejamento, que quanto mais distante o horizonte, maior será 

essa incidência; e com relação ao plano de resultados, os mesmos devem ser continuamente 
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monitorados e adaptados às circunstâncias, pois ele por si não garante o resultado projetado, 

principalmente, em se tratando de uma economia altamente dinâmica como a nossa. 

Contudo, os custos de implantação e manutenção do sistema variam de empresa para 

empresa, não sendo permitido a sua utili zação plena por todas as empresas, podendo neste 

caso, servir de guia de orientação ou modelo padrão, fazendo adaptações de acordo com a 

necessidade apresentada pela organização e pelo mercado.  

Sendo assim, a contribuição deste trabalho está no fato de despertar as empresas para a 

realização de análises de investimentos a cada novo projeto, verificando assim a sua 

viabil idade econômica, principalmente, com relação a implantação de SGA’s; pois observou-

se também ao longo da pesquisa, apesar de não ser objeto de estudo, que muitas empresas 

perderam a certificação por estarem em desacordo com as exigências implementadas pela 

norma, não conseguiram renovar a certificação após a sua validade. O vencimento do 

certificado varia de uma certificadora para outra, mas em média ela tem validade de três anos, 

segundo a ABNT. 

E para a CarMassa, recomenda-se a implementação do respectivo projeto, pois o mesmo 

apresenta resultados favoráveis, principalmente, com relação ao pessoal, que a partir da 

realização dos treinamentos deverão apresentar desempenhos satisfatórios quanto a evolução 

da atividade produtiva e também quanto a relação interpessoal, tornando-os propensos quando 

da resolução de problemas, e ativos quando da necessidade de enfrentar novos desafios. 

Quanto ao tema proposto, acredita-se ser de grande importância e até mesmo considera-

se indispensável para a cultura empresarial; dessa forma, segue abaixo alguns temas que 

poderão ser utilizados em pesquisas futuras: 

 Elaboração de uma análise econômico-financeira quanto aos processos seguintes a 

implementação de um SGA, para que seja possível se detectar a realidade econômica da 

empresa estudada, acerca da aquisição da certificação das Normas da Série ISO 14000; 

 Realizar uma análise econômico-financeira nas empresas que obtêm a ISO 14000: 

levando em consideração a quantidade de certificados emitidos e válidos; pois muitas 

empresas não conseguem manter a validade de seus certificados, ou porque eles foram 
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cancelados pela instituição credenciadora, ou porque eles estão fora do prazo de validade, que 

normalmente são de três anos; 

 Certificação de pessoal: onde poderá ser levada em consideração, a formação escolar 

do profissional, a experiência adquirida durante o desenvolvimento das atividades, sendo 

observado também o nível de compreensão dos processos envolvidos, a rápida assimilação em 

se detectar o surgimento de novas oportunidades, as habilidades e os conhecimentos 

adquiridos, levando em consideração o conhecimento tácito e o explícito, e a capacidade de 

executar e desenvolver as atividades propostas; 

 A ISO 14000 e a redução das perdas: onde poderá ser observada a importância da 

implantação das Normas da Série ISO 14000, na redução dos desperdícios, tanto com relação 

ao mau uso das matérias-primas, como em relação ao tempo gasto desnecessariamente com a 

inspeção de algumas tarefas, com o refugo, ou até mesmo com o retrabalho. 
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ANEXO I 

1. Processo de Implementação do Referido SGA 
 
  
 Subprocesso 01 – Análise Estratégica 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03       

Definição da equipe responsável pela implantação do processo de SGA 
Levantamento das possibil idades 
Reunião para discussão 
Comunicação aos responsáveis 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da estrutura e dos recursos necessários para cada parte do processo 
Levantamento da estrutura e dos recursos existentes 
Recursos necessários 
Reunião para discussão 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02      

Avaliação da empresa 
Aplicação de questionário 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Análise SWOT da empresa 
Levantamento dos pontos fortes 
Levantamento dos pontos fracos 
Levantamento das oportunidades 
Levantamento das ameaças 
Análise dos dados 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição das decisões e metas 
Levantamento da questão ambiental (importância das atividades, produtos ou 
serviços e os mecanismos de identificação existentes). 
Levantamento das práticas e procedimentos existentes 
Análise dos resultados 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02      

Aplicação dos resultados 
Elaboração de proposta 
Análise da proposta 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Documentação 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de relatório 
Revisão 

  
Atividade 08 
       tarefa 01 
       tarefa 02      

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
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 Subprocesso 02 – Preparação do Processo 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Contratação do consultor/ administrador responsável 
Levantamento do custo 
Reunião para definição 
Reunião para fechamento do contrato 
Elaboração de contrato 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Treinamento para implementação do SGA 
Definição dos grupos 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Pesquisa sobre a aplicação do SGA 
Reunião para discutir os objetivos 
Desenvolvimento da metodologia 
Aplicação da pesquisa 
Relatório do resultado 
Reunião para discutir um planejamento estratégico a partir do relatório 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Análise das condições operacionais 
Levantamento de incidentes ambientais 
Levantamento das possíveis situações de emergência 
Levantamento das práticas e procedimentos ambientais no caso de emergência 
Elaboração de relatório 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
 
       tarefa 07 

Avaliação inicial da empresa 
Seleção da ferramenta para levantamento dos dados (verificação de registros, 
entrevistas, inspeção e medições, etc) 
Levantamento dos requisitos legais e outros pertinentes à empresa, e os 
mecanismos existentes (identificados pela empresa) 
Levantamento das práticas e procedimentos de gestão ambiental existente 
Levantamento das políticas e procedimentos existentes para aquisição e 
contratação 
Levantamento de incidentes anteriores envolvendo não-conformidades 
Levantamento de atividades vizinhas que possam facilitar ou prejudicar o 
desempenho ambiental 
Levantamento dos dados da pesquisa de opinião 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Aplicação da educação ambiental 
Levantamento das possibil idades 
Elaboração de uma metodologia para avaliar os resultados 
Revisão 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Nível de detalhe, abrangência e complexidade do SGA para a certificação 
Levantamento da situação ambiental de cada área da organização 
Levantamento dos objetivos estratégicos da empresa 
Reunião para discussão da abrangência 
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Atividade 08 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Definição da infra-estrutura básica da empresa para dar suporte ao processo 
Levantamento dos dados da análise estratégica 
Levantamento das ferramentas para o levantamento de cada recurso: humano, 
financeiro, físico e tecnológico 
Reunião para discussão dos objetivos a serem levantados e escolha da 
ferramenta 
Aplicação das ferramentas para o levantamento da infra-estrutura existente 
Análise das condições da empresa 

  
Atividade 09 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Compra de material e equipamentos necessários para suporte do processo 
Levantamento dos custos 
Avaliação 
Efetivação da compra 

  
Atividade 10 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Verificação de treinamentos para suporte do processo e sua execução 
Aplicação da metodologia elaborada no SP 08 AT 03 
Reunião para discussão 
Comunicação dos resultados 

  
Atividade 11 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Modificações no sistema existente 
Levantamento das necessidades existentes 
Levantamento dos recursos necessários e disponíveis 
Reunião para discussão 
Implantação 

  
Atividade 12 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Definição de um plano de implantação e um cronograma do processo 
Levantamento dos dados do processo 
Seleção da ordem de implantação e prioridades 
Elaboração de uma proposta 
Reunião para discussão 
Revisão e definição 

  
Atividade 13 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição de uma sistemática de controle do processo 
Levantamento das ferramentas disponíveis 
Elaboração de uma proposta 
Reunião para discussão 
Revisão e definição 

  
Atividade 14 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Definição de um orçamento inicial para o processo 
Levantamento dos recursos necessários para todas as etapas do processo de 
certificação 
Levantamento dos recursos existentes para todas as etapas do processo de 
certificação 
Levantamento dos custos de cada etapa do processo de certificação 
Elaboração do orçamento 
Reunião para discussão 
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 Subprocesso 03 – Política 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
 
 
 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Definição dos objetivos ambientais globais e metodologia 
Levantamento das possibil idades de metodologias para realizar cada 
levantamento de dados 
Seleção da metodologia 
Levantamento de dados estratégicos (missão, valores, cultura, objetivos, 
condições locais ou regionais específicos da organização) 
Levantamento dos pontos essenciais do SGA para a organização 
(comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição, 
compatibil idade com outros sistemas de gestão (saúde ocupacional, segurança 
no trabalho e qualidade), conformidade com os regulamentos legais ou de 
interesse da organização, dentre outros, levantamento dos dados da avaliação 
inicial da organização documentados em seu relatório final (SP 02, AT 05)) 
Levantamento dos princípios orientadores desenvolvidos por organismos 
internacionais (incluindo governo), associações industriais e de cidadãos 
Elaboração de uma proposta 
Reunião para discussão e definição da proposta 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Esboço da política 
Elaboração do esboço 
Seleção de uma ferramenta de pesquisa de opinião 
Aplicação da pesquisa 
Elaboração de um relatório 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Definição da política 
Elaboração da política 
Revisão 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição da metodologia de revisão e atualização da política 
Levantamento das possibil idades 
Elaboração de uma metodologia 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Documentação da política, suas revisões e atualizações 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório 
Revisão 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando na análise for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de metodologia para atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas e do período que serão 
arquivadas 
Definição dos critérios de identificação dos documentos e discussão 
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Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação da política e suas atualizações 
Levantamento dos dados para divulgação 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta (folders, textos explicativos, campanhas, 
documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

 
  
 Subprocesso 04 – Aspectos Ambientais 
  
Atividade 01 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição dos procedimentos de identificação dos aspectos ambientais das 
atividades, produtos ou serviços da organização que possam por ela ser 
controlados e sobre os quais tenha influência 
Levantamento das possíveis ferramentas 
Reunião para discussão 
Elaboração dos procedimentos 
Revisão 

  
Atividade 02 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição da metodologia de análise da significância dos aspectos ambientais 
referentes a considerações ambientais (considerando a severidade, duração, 
escala e freqüência do seu impacto ambiental) 
Levantamento das possibil idades 
Reunião para discussão 
Elaboração da metodologia 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da metodologia de análise da significância dos aspectos ambientais 
referentes a considerações comerciais (potencial exposição legal e 
regulamentar, dificuldade e custo de alterações do impacto, efeito de uma 
alteração sobre outras partes interessadas, efeito na imagem pública da 
organização) 
Reunião para discussão 
Elaboração da metodologia 
Revisão 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Definição da metodologia de atualização 
Reunião para discussão 
Elaboração de uma metodologia de controle e atualização da significância dos 
aspectos ambientais 
Revisão 

  
Atividade 05 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 

Definição de uma metodologia de disponibil ização de informações sobre os  
aspectos ambientais e sua significância, aos interessados, bem como suas 
atualizações e análise dos aspectos ambientais de novos projetos 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
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       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Definição de uma metodologia de análise de novos projetos em relação à 
identificação das atividades com aspectos ambientais significativos 
Elaboração de uma metodologia de identificação dos aspectos ambientais do 
novo projeto 
Elaboração de uma metodologia de análise e significância dos aspectos 
ambientais do novo projeto 
Levantamento das atividades e operações que possam possuir impacto 
ambiental significativo, conforme resultado das duas tarefas anteriores 
Revisão e definição 

  
Atividade 07 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Treinamento nos procedimentos elaborados nas AT 01, AT 02, AT 03, AT 12 
e AT 13 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 08 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Esclarecimento de dúvidas 
Definição de uma metodologia 
Aplicação da metodologia 

  
Atividade 09 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Aplicação dos procedimentos de identificação dos aspectos ambientais 
Identificação dos procedimentos ambientais 
Envio dos dados identificados 

  
Atividade 10 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 

Definição da significância dos aspectos ambientais quanto a considerações 
ambientais 
Aplicação da metodologia de análise da significância em todos os aspectos 
ambientais identificados 
Catalogação de todas as análises 

  
Atividade 11 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 

Definição da significância dos aspectos ambientais quanto a considerações 
comerciais 
Aplicação da metodologia de análise da significância em todos os aspectos 
ambientais identificados 
Catalogação de todas as análises 

  
Atividade 12 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 

Verificação da relação dos aspectos com os objetivos ambientais 
Elaboração dos objetivos, de acordo com os aspectos ambientais mais 
significativos 
Revisão dos objetivos gerais e da política com relação a tarefa anterior 

  
Atividade 13 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Documentação dos aspectos ambientais mais significativos, dos procedimentos 
de sua identificação e análise, e suas atualizações 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório 
Revisão da documentação 
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Atividade 14 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisão quando, na análise, for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 

 
  
 Subprocesso 05 – Requisitos Legais e outros Requisitos 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da metodologia para identificação dos requisitos legais e outros de 
interesse da organização 
Reunião para discussão 
Elaboração do procedimento 
Revisão 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da metodologia para atualização dos requisitos legais e outros de 
interesse da organização 
Reunião para discussão 
Elaboração do procedimento 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Definição da metodologia de análise de novos projetos em relação a 
identificação dos requisitos legais e outros de interesse da organização 
Reunião para discussão 
Elaboração de uma metodologia de identificação dos requisitos legais que se 
apliquem ao novo projeto 
Elaboração de uma metodologia de identificação dos requisitos internos que se 
apliquem ao novo projeto 
Revisão 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Treinamento nos procedimentos elaborados nas AT 01, AT 02 e AT 03 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Definição dos requisitos internos de desempenho ambiental 
Levantamento das áreas que não são bem reguladas por requisitos legais 
Levantamento dos projetos a serem abordados 
Elaboração dos requisitos 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
        

Aplicação do procedimento elaborado nas AT 01, AT 02 e At 03 
Aplicação das metodologias de atualizações e aplicações a novos projetos 
elaborados nas AT 02 e AT 03 

  
 
 



Anexo 1                                                                                          Processo de Implementação do SGA  
________________________________________________________________________________________ 
 

 104 

Atividade 07 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Definição de uma metodologia de disponibil ização de informações a todos os 
interessados, sobre os requisitos legais e outros requisitos de interesse da 
organização, inclusive as suas atualizações 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 08 
       tarefa 01 
        

Verificação da relação dos requisitos legais e outros requisitos de interesse da 
organização 
Revisão dos objetivos gerais com relação apenas aos requisitos legais e outros 
requisitos 

  
Atividade 09 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Documentação dos requisitos legais e todos os outros requisitos aplicáveis ao 
SGA da empresa, suas atualizações e os procedimentos de sua identificação 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base no SGA 
Revisão da documentação 

  
Atividade 10 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando na análise, for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

 
  
 Subprocesso 06 – Objetivos e Metas 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Levantamento de dados 
Checagem da abrangência, complexidade e nível de detalhamento do SGA 
definido no SP 02 
Checagem da política ambiental elaborado no SP 03 
Checagem dos aspectos ambientais significativos identificados no SP 04 
Checagem dos requisitos financeiros, operacionais e comerciais disponíveis ao 
processo de certificação 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição dos objetivos e metas (específico e mensurável) 
Reunião para discussão 
Elaboração dos objetivos e metas 
Reunião para discussão 
Revisão 
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Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição dos indicadores de desempenho ambientais mensuráveis 
Levantamento de possíveis indicadores significativos para a organização 
Seleção dos indicadores mais relevantes 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Definição de uma metodologia de revisão dos objetivos e metas ambientais 
Elaboração de uma metodologia de revisão 
Reunião para discussão 

  
Atividade 05 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração de uma metodologia de divulgação dos objetivos e metas e suas 
atualizações 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Revisão para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos objetivos e metas do SGA da empresa, tal como, seus 
indicadores de desempenho e a metodologia de revisão 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base na 
documentação do SGA 
Revisão da documentação 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando na análise, for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

    
  
 Subprocesso 07 – Programa de Gestão Ambiental 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição do procedimento para elaborar um plano de ação a fim de atingir os 
objetivos e metas do SGA 
Levantamento das possibil idades 
Elaboração do procedimento de elaboração de um plano de ação 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 
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Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 

Definição da metodologia de controle para atualização do plano de ação 
Elaboração de uma metodologia para o controle de documentos 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Definição da metodologia de revisão dos planos de ação para o caso de novos 
projetos e/ou produtos 
Levantamento dos aspectos ambientais e sua significância 
Levantamento dos requisitos legais e outros requisitos que se aplicam aos 
aspectos, destas atividades dos novos projetos e/ou produtos 
Elaboração da revisão dos planos de ação para o caso destes novos projetos 
e/ou produtos 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Treinamento nos procedimentos elaborados 
Treinamentos (em relação aos planos de ação) 
Esclarecimento de dúvidas 
Análise do resultado 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Elaboração dos planos de ação 
Levantamento dos objetivos e metas ambientais da organização 
Elaboração dos planos de ação pelos responsáveis para cada meta ambiental 
Levantamento de todos os recursos necessários, inclusive  os custos, para 
realizar cada plano de ação 
Levantamento do tempo necessário para as tarefas 
Reunião para discussão 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 
       tarefa 09 
       tarefa 10                                   

Definição de um cronograma de execução dos planos de ação 
Levantamento das atividades de todos os planos de ação 
Levantamento das possíveis pessoas para aplicar cada atividade 
Definição do responsável por cada atividade 
Levantamento do tempo e custo da atividade 
Levantamento de critérios julgadores para seleção da prioridade de execução 
Reunião para discussão 
Seleção da ordem de execução das atividades 
Elaboração de um cronograma 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 

Definição dos planos de ação 
Revisão dos planos, com custos, prazos e métodos 

  
Atividade 08 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração de uma metodologia de divulgação dos planos de ação e suas 
atualizações 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 09 Documentação do programa de gestão ambiental, tais como: seu cronograma, 

suas atualizações e revisões 
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       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

suas atualizações e revisões 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base na 
documentação do SGA 
Revisão da documentação 

  
Atividade 10 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando na análise, for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 11 
       tarefa 01 

Aplicação dos planos de ação 
Aplicação dos planos de ação pelos responsáveis; buscando atingir, dentro do 
prazo e dos recursos disponíveis no programa, as metas e os objetivos 

  
Atividade 12 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registro do andamento de cada função dos planos de ação 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 
Registros 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

  
 
  
 Subprocesso 08 – Treinamento, Conscientização e Competência 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição do procedimento para realizar um treinamento do SGA 
Pesquisa das possibil idades 
Elaboração do procedimento de treinamento (constando tipo, público e 
propósito do treinamento) 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição do procedimento para analisar o resultado de um treinamento do 
SGA 
Pesquisa das possibil idades 
Elaboração do procedimento 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 

  
Atividade 03 
 

Definição de uma metodologia de análise da necessidade de treinamento para 
cada etapa da implantação e da manutenção do SGA 
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       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Levantamento de todas as etapas 
Elaboração de uma metodologia de análise de capacitação dos responsáveis 
por cada etapa 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Definição da metodologia para a educação ambiental da organização 
Levantamento das possibil idades para realizar a educação ambiental interna e 
externa à organização 
Elaboração de uma metodologia para educação ambiental interna 
Elaboração de uma metodologia para educação ambiental externa 
Reunião para discussão 
Revisão da metodologia 

  
Atividade 05 
 
 
 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Procedimentos para avaliação do conhecimento e importância da política, dos 
objetivos, das metas, dos impactos ambientais significativos e seu 
aprimoramento, os requisitos legais vigentes e outros requisitos de interesse da 
organização, da elaboração de um plano de ação para as não-conformidades, a 
responsabil idade de cada um e a influência do seu desempenho ambiental para 
a excelência do SGA 
Pesquisa das possibil idades 
Elaboração do procedimento de avaliação da conscientização 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Verificação de treinamento para cada etapa de todo o processo (todos os 
subprocessos) 
Aplicação da metodologia elaborada no AT 03 
Reunião para discussão 
Comunicação dos resultados 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Elaboração de um plano de treinamento 
Levantamento dos treinamentos necessários 
Levantamento dos recursos disponíveis 
Elaboração do plano de treinamento 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 08 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Elaboração de um procedimento de avaliação da capacitação do pessoal pelas 
atividades do SGA 
Levantamento das atividades do SGA 
Elaboração do procedimento para avaliação do responsável por cada atividade 
Análise do resultado 
Reunião para discussão 

  
Atividade 09 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos, aplicação e resultados dos treinamentos do 
SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes ao SGA 
Revisão da documentação 
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Atividade 10 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando, na análise for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

 
  
 Subprocesso 09 – Comunicação 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição de procedimento de comunicação interna e externa 
Pesquisa das possibil idades 
Elaboração do procedimento de comunicação interna 
Reunião para discussão 
Revisão do procedimento 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da metodologia para divulgação destes procedimentos 
Pesquisa das possibil idades 
Avaliação das possibil idades 
Reunião para discussão 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Desenvolvimento da ferramenta a ser utilizada em cada etapa do processo 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Avaliação das possibil idades 
Reunião para discussão 

  
Atividade 04 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração de uma metodologia de divulgação dos procedimentos e da 
aplicação dos treinamentos ao público interessado 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando, na análise for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
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       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos, ferramentas e aplicações da comunicação 
interna e externa de todo o SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base nos 
procedimentos do SP 10 AT 01 
Revisão da documentação 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos procedimentos de controle operacional aos responsáveis 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta (folders, textos explicativos, campanhas, 
documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 08 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos procedimentos de elaboração de documentação as pessoas 
responsáveis tais como: o manual e as documentações de nível gerencial e 
operacional 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta (folders, textos explicativos, campanhas, 
documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 10 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos procedimentos de emergências 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta (folders, textos explicativos, campanhas, 
documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 11 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos e responsabilidades das situações de 
emergências 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 13, e com base no 
procedimento elaborado na AT 10 
Revisão da documentação 
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 Subprocesso 10 – Documentação 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Definição de procedimento de elaboração da documentação do SGA 
Levantamento dos parâmetros básicos e relevantes para a documentação do 
SGA 
Definição dos parâmetros que toda documentação do SGA deverá obedecer 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos, aplicação e resultados dos treinamentos do 
SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base no 
procedimento elaborado na AT 01 
Revisão da documentação 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Definição do manual do SGA 
Levantamento dos dados e documentos relevantes do SGA 
Elaboração do manual contendo todos os dados do SGA como um documento 
geral e abrangente, com um pequeno nível de detalhamento 
Revisão da documentação 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
 
       tarefa 03 

Definição da documentação de nível tático 
Levantamento dos dados e documentos relevantes do SGA (nível gerencial) 
Elaboração de uma documentação contendo todos os procedimentos do SGA 
de nível gerencial, com maior nível de detalhamento que o manual e menos 
abrangente 
Revisão da documentação 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Definição da documentação de nível operacional 
Levantamento dos dados e documentos relevantes do SGA (nível operacional) 
Elaboração de uma documentação contendo todos os procedimentos do SGA 
de nível operacional, com alto nível de detalhamento  
Revisão da documentação 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação (nível gerencial e 
operacional) 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando, na análise for caracterizada sua 
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 

Documentação dos procedimentos de controle dos documentos do SGA 
Levantamento dos dados relevantes 



Anexo 1                                                                                          Processo de Implementação do SGA  
________________________________________________________________________________________ 
 

 112 

       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base no 
procedimento elaborado na AT 02 
Revisão da documentação 

  
Atividade 08 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos de identificação e controle operacional das 
atividades de impacto ambiental significativo do SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 12 com base no 
procedimento elaborado no SP 10 AT 01 
Revisão da documentação 

 
  
 Subprocesso 11 – Controle de Documentos 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Definição da metodologia de controle da documentação 
Definição da localização da documentação 
Definição da freqüência da análise da documentação 
Definição dos critérios para revisões quando, na análise for caracterizada sua  
necessidade 
Elaboração de uma metodologia de atualização e substituição dos documentos 
obsoletos 
Definição do destino das documentações obsoletas, tal como o período de 
tempo que serão mantidas 
Definição de critérios de identificação dos documentos obsoletos 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Aplicação do controle de documentos 
Comunicação aos responsáveis 
Levantamento dos procedimentos para a documentação em questão 
Aplicação da metodologia de controle da documentação 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Treinamento para os responsáveis pelo controle da documentação do SGA 
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

 
  
 Subprocesso 12 – Controle Operacional 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Identificação das atividades que causam impactos ambientais significativos 
Levantamento dos aspectos ambientais significativos identificados no SP 04 
Levantamento das atividades da organização associadas aos aspectos 
ambientais identificados na tarefa anterior 
Listagem de todas as atividades associadas aos aspectos ambientais 
significativos identificados no SP 04 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 

Elaboração de procedimento para execução e manutenção de cada uma das 
atividades listadas (inclusive aquelas que se aplicam aos fornecedores e 
prestadores de serviço da organização) 
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       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
 
       tarefa 04 

prestadores de serviço da organização) 
Levantamento dos impactos ambientais significativos aos quais a atividade 
esteja associada 
Levantamento das possibil idades de como executar a atividade de forma a 
amenizar ou até eliminar o impacto ambiental prejudicial causado 
Análise dos responsáveis 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Treinamento nos procedimentos de controle daquelas atividades que possuem 
aspectos ambientais significativos 
Reunião para definir qual será o público, quando aplicará, o tamanho e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Aplicação dos procedimentos para cada atividade associada aos aspectos 
ambientais significativos 
Comunicação aos responsáveis pela execução de cada atividade 
Aplicação dos procedimentos elaborados 
Coleta dos dados do resultado para registro 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registro dos resultados da aplicação dos procedimentos 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 16 
AT 01 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

 
  
 Subprocesso 13 – Preparação e atendimento às emergências 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Identificação das potenciais situações de acidentes e emergências que possam 
causar impactos ambientais significativos 
Levantamento de acidentes e situações de emergências anteriores 
Investigação das potenciais situações de acidentes e de emergências em toda a 
empresa 
Listagem de todos os aspectos ambientais significativos associados a cada 
situação identificada na tarefa anterior 
Listagem de todos os potenciais acidentes e situações de emergências e seus 
respectivos aspectos ambientais associados 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Elaboração de procedimento de preparação e atendimento para cada situação 
de acidente e emergência identificados na atividade anterior 
Levantamento das possibil idades de ações a serem desenvolvidas para cada 
situação de acidente e emergência de forma a prevenir e mitigar os impactos 
ambientais associados a cada situação 
Análise da melhor opção para cada situação 
Reunião dos responsáveis para discussão 
Revisão 
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Atividade 03 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Treinamento nos procedimentos de emergências do SGA 
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
  
      tarefa 03 

Análise e revisão dos procedimentos de emergências 
Definição da freqüência das análises e revisões dos procedimentos de 
acidentes e emergências 
Definições de outros critérios para análises e revisões dos procedimentos de 
acidentes e emergências 
Realização da análise e revisão dos procedimentos de acidentes e emergências, 
pelos responsáveis por cada procedimento, obedecendo aos critérios e 
freqüências ditadas nas tarefas anteriores desta atividade 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Teste dos procedimentos 
Levantamento dos possíveis testes, que sejam exeqüíveis, para cada 
procedimento elaborado na AT 02 
Análise dos possíveis testes para cada procedimento, verificando os dados 
fornecidos por cada um 
Elaboração de procedimentos de teste para cada procedimento na AT 02, 
quando possível 
Realização dos testes 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registros dos resultados dos testes e das situações de emergências e seus 
resultados 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 16 
AT 01 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

 
  
 Subprocesso 14 – Monitoramento e medição 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 

Identificação das características principais das operações e atividades da 
empresa, que possam causar impacto ambiental significativo 
Levantamento das operações e atividades que possam ocasionar impacto 
ambiental significativo (SP 12 AT 01) 
Levantamento das características principais destas operações e atividades que 
possam causar impacto ambiental significativo 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Elaboração do procedimento para monitorar e medir as características 
ambientais principais identificados na atividade anterior 
Levantamento das possibil idades de monitoramento e medição de cada 
característica identificada na atividade anterior 
Análise da melhor opção para cada situação 
Definição da freqüência do monitoramento e medição 
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       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração do procedimento para monitorar e medir as características 
ambientais principais identificados na atividade anterior 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Elaboração de procedimento para calibrar os equipamentos de monitoramento 
e medição 
Definição da freqüência 
Elaboração do procedimento para calibrar os equipamentos de monitoramento  
e medição 
Reunião dos responsáveis para discussão 

  
Atividade 04 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração do procedimento para avaliação do cumprimento ao atendimento à 
legislação e regulamentos ambientais pertinentes 
Levantamento dos pontos a serem avaliados 
Definição da freqüência das avaliações 
Levantamento das possibil idades 
Elaboração do procedimento para avaliação do cumprimento ao atendimento à 
legislação e regulamentos ambientais pertinentes 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 05 
 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Treinamento para os devidos responsáveis, nos procedimentos de medição e 
monitoramento do SGA 
Reunião para definir qual será o público, quando aplicará, o tamanho e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos procedimentos de monitoramento e medição às pessoas 
responsáveis 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta (folders, textos explicativos, campanhas, 
documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 

Aplicação dos procedimentos 
Aplicação dos procedimentos para monitorar e medir as características 
ambientais principais, identificadas na atividade anterior SP 13 AT 02 
Aplicação dos procedimentos para calibrar os equipamentos de monitoramento 
e medição SP 13 AT 03 

  
Atividade 08 
 

Aplicação dos procedimentos para avaliação do cumprimento ao atendimento 
à legislação e regulamentos ambientais pertinentes 

  
Atividade 09 Documentação dos procedimentos e responsabilidades do monitoramento e 

medição do SGA 
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       tarefa 01 
 
       tarefa 02 

medição do SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes com base no 
procedimento elaborado na documentação do SGA  

  
Atividade 10 
 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registros de informações e resultados da aplicação dos procedimentos de 
monitoramento e medição, o procedimento para calibrar os equipamentos e de 
cumprimento ao atendimento à legislação e regulamentos ambientais 
pertinentes 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 16 
AT 01 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

 
  
 Subprocesso 15 – Não-conformidade e ações corretivas e preventivas 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Elaboração do procedimento do tratamento das não-conformidades do SGA 
Levantamento das possibil idades 
Definição dos responsáveis e sua autoridade 
Elaboração do procedimento que deverá ser seguindo para tratar as não-
conformidades do SGA 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 

Elaboração do procedimento para elaboração e execução das ações corretivas e 
preventivas 
Levantamento das possibil idades 
Definição dos responsáveis e sua autoridade 
Elaboração do procedimento que deverá ser seguido para elaborar e executar 
as ações corretivas e preventivas 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 03 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Treinamento para os responsáveis pelo tratamento das não-conformidades e 
pela elaboração e execução das ações corretivas e preventivas 
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Divulgação dos procedimentos de tratamento das não-conformidades, 
elaboração e execução das ações corretivas e preventivas às pessoas 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
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       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
        

Aplicação dos procedimentos 
Aplicação dos procedimentos de tratamento das não-conformidades do SGA 
Aplicação dos procedimentos para elaboração e execução das ações corretivas 
e preventivas 

  
Atividade 06 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registros das modificações do SGA geradas pelas ações corretivas e 
preventivas 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para registro do SGA, conforme definido no SP 16 AT 
01 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

  
Atividade 07 
 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação dos procedimentos e responsabilidades do tratamento das não-
conformidades, elaboração e execução das ações corretivas e preventivas do 
SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso com base 
no procedimento da documentação do SGA 
Revisão da documentação 

  
 
  
 Subprocesso 16 – Registros 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração do procedimento de identificação e elaboração dos registros do 
SGA 
Levantamento das possibil idades 
Definição do meio (eletrônico e / ou papel) e formatação do registro 
Definição da identificação de forma que se possa rastrear as atividades, 
produto ou serviço responsável pelo registro 
Elaboração do procedimento de registro do SGA 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 02 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração do procedimento para manutenção e descarte dos registros 
ambientais 
Levantamento das possibil idades 
Definição dos critérios para controle e descarte dos registros do SGA 
Definição do tempo de retenção de cada tipo de registro 
Elaboração do procedimento para manutenção e descarte dos registros 
ambientais, de forma que tenha pronta recuperação e sejam protegidos contra 
avarias, deterioração e perda 
Reunião para discussão 
Revisão 
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Atividade 03 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Treinamento para os responsáveis pelo controle de registros do SGA 
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos procedimentos de elaboração e controle de registros às pessoas 
responsáveis 
Levantamento de dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta a ser utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão  
Divulgação 

  
Atividade 05 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 

Documentação dos procedimentos e responsabilidades dos registros, tais 
como, suas atualizações e revisões 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso 16 com 
base no procedimento de elaboração de documentação do SGA 
Revisão da documentação 

  
 
  
 Subprocesso 17 – Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 

Elaboração do procedimento para realização da auditoria interna 
Levantamento dos pontos a serem auditados 
Definição dos responsáveis 
Definição de como será feita a auditoria 
Definição da ordem em que será feita a auditoria 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Elaboração do procedimento para realização da auditoria externa 
Levantamento dos pontos a serem auditados 
Definição dos responsáveis 
Definição da metodologia a ser utilizada na auditoria 
Definição da ordem em que será feita a auditoria 
Definição dos requisitos de condução da auditoria 
Definição dos requisitos de apresentação dos resultados da auditoria 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Treinamento e formação dos auditores 
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os 
objetivos esperados 
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento 
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       tarefa 04 
       tarefa 05 

Treinamento 
Análise do resultado 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Divulgação dos programas e procedimentos para auditorias internas e externas 
Levantamento dos dados importantes a serem divulgados 
Levantamento do público alvo 
Levantamento da ferramenta a se utili zada (folders, textos explicativos, 
campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.) 
Desenvolvimento da ferramenta 
Reunião para discussão 
Revisão 
Divulgação 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
       tarefa 05 
 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

Elaboração do planejamento e programa das auditorias 
Levantamento das atividades e a sua importância ambiental, conforme 
identificada no SP 4 e 12 
Verificação dos resultados das auditorias realizadas anteriormente 
Definição da freqüência das auditorias (internas e externas) 
Definição do escopo de cada auditoria 
Definição de um cronograma de auditorias, constando os responsáveis por 
cada uma e quem recepcionará o auditor em cada setor 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 

Realização das auditorias internas 
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e 
responsáveis por cada setor que irá recepcionará o auditor 
Realização da auditoria interna, conforme os procedimentos para realização da 
auditoria interna, além do planejamento e programa de auditorias 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
        

Realização das auditorias externas (pré-certificação) 
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e 
responsáveis por cada setor que irá recepcionará o auditor 
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da 
auditoria externa, além do planejamento e programa de auditorias 

  
Atividade 08 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Registros dos resultados das auditorias 
Levantamento dos dados a serem registrados 
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 16 
AT 01 
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais 
SP 16 AT 02 
Definição do registro 

  
Atividade 09 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Documentação dos procedimentos e responsabilidades das auditorias internas 
e externas 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso 17 com 
base no procedimento do SP 1 AT 01 
Revisão da documentação 
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 Subprocesso 18 – Análise Crítica pela Administração 
  
Atividade 01 
 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 

Definição da freqüência para que seja realizada a análise crítica do SGA pela 
administração 
Levantamento das possibil idades 
Reunião para discussão 
Revisão e definição da freqüência das análises 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Elaboração da análise crítica 
Levantamento dos pontos a serem analisados 
Definição da metodologia para a coleta de informações 
Definição dos responsáveis 
Verificação da conformidade dos resultados do SGA com a política, objetivos, 
metas e demais elementos do sistema 
Análise das mudanças ocorridas durante a aplicação do sistema 
Análise da necessidade de modificações no SGA 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 
       tarefa 08 

Análise crítica da administração da auditoria de pré-classificação 
Levantamento dos pontos a serem analisados 
Definição da metodologia para a coleta de informações 
Definição dos responsáveis 
Verificação da conformidade dos resultados do SGA com a política, objetivos, 
metas e demais elementos do sistema 
Análise das mudanças ocorridas durante a aplicação do sistema 
Análise da necessidade de modificações no SGA 
Reunião para discussão 
Revisão 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação da análise crítica do SGA 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 18 com base no 
procedimento elaborado no SP 11 AT 01 (SGA) 
Revisão da documentação 

 
  
 Subprocesso 19 – Certificação 
  
Atividade 01 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Processo de licitação da empresa certificadora 
Levantamento das empresas certificadoras 
Levantamento dos dados (custos, atuação em outros países, etc.) das empresas  
certificadoras 
Reunião para discussão e definição 

  
Atividade 02 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 

Contratação da empresa 
Levantamento dos documentos necessários da própria organização 
Levantamento dos documentos necessários da empresa certificadora 
Definição dos requisitos exigidos pela organização para a empresa a ser 
contratada (tal como as abrangências da certificação, sua manutenção, a 
existência da pré-certificação, se os gastos e responsabilidades pela estada do 
auditor no local é da organização ou da empresa certificadora, etc.) 
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       tarefa 04 
 
       tarefa 05 
       tarefa 06 
       tarefa 07 

existência da pré-certificação, se os gastos e responsabilidades pela estada do 
auditor no local é da organização ou da empresa certificadora, etc.) 
Montagem de um contrato contendo os requisitos exigidos pela organização, 
para a empresa a ser contratada 
Reunião para análise do contrato 
Revisão 
Reunião com a empresa para fechamento do contrato 

  
Atividade 03 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Preparação para a certificação 
Levantamento dos documentos necessários para a auditoria 
Comunicação e disponibil ização do pessoal necessário para fornecer as 
informações pertinentes ao auditor 
Disponibil ização de todos os recursos necessários para a auditoria 

  
Atividade 04 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 

Realização das auditorias externas (pré-certificação) 
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e 
responsáveis por cada setor que irá recepcionar o auditor 
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da 
auditoria externa, além do planejamento e programa de auditorias 

  
Atividade 05 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
       tarefa 03 
 
       tarefa 04 

Realização das modificações necessárias no SGA 
Levantamento das necessidades de alterações dos elementos do SGA definidos 
no SP 18 AT 03 
Levantamento dos recursos e pessoal necessário e disponível 
Reunião para discussão e definição do que será alterado, por quem e com que 
recurso 
Alterações necessárias no SGA 

  
Atividade 06 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Preparação para a certificação 
Levantamento dos documentos necessários para a auditoria 
Comunicação e disponibil ização do pessoal necessário para fornecer as 
informações pertinentes ao auditor 
Disponibil ização de todos os recursos necessários para a auditoria 

  
Atividade 07 
       tarefa 01 
 
       tarefa 02 
 
       

Realização das auditorias externas (certificação) 
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e  
responsáveis por cada setor que irá recepcionar o auditor 
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da 
suditoria externas SP 17, além do planejamento e programa de auditorias SP 
17 

  
Atividade 08 
       tarefa 01 
       tarefa 02 
 
       tarefa 03 

Documentação da certificação 
Levantamento dos dados relevantes 
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 19 com base no 
procedimento elaborado no SP 10 AT 01 
Revisão da documentação 
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ANEXO 2 

Aquisição de Imobilizado e Depreciação da CarMassa 
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APÊNDICE 1 

Cálculo da TJLP 

Err o! Vínculo não válido. 
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APÊNDICE 2 

Proposta de Aquisição de Imobilizado para a CarMassa 
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APÊNDICE 3 

 

 


