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RESUMO 

As organizações públicas e privadas passaram a inserir no planejamento estratégico a 

temática do desenvolvimento sustentável, buscando atender a um segmento crescente de 

atitudes de responsabilidade ambiental. Para inserir uma postura nas organizações que 

atenda o conceito pautado no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e 

proteção ambiental, a gestão ambiental implementa mudanças no desempenho de seus 

processos, com a finalidade de apresentar um bom desempenho ambiental. Verificando a 

necessidade de mudança no modo de gerir as questões ambientais nas organizações, 

várias ferramentas passaram a ser inseridas nos processos das organizações que 

buscam práticas sustentáveis. Dentre estas, a norma NBR ISO 14001, da International 

Organization for Standardization (ISO), destaca-se como o principal parâmetro de aferição 

no reconhecimento das preocupações ambientais das organizações.  O propósito deste 

estudo foi avaliar a certificação na ISO 14001 como uma ferramenta para a inclusão do 

Desenvolvimento Sustentável na gestão das organizações públicas e privadas. 
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INTRODUÇÃO 

Baseado na importância de atender um mercado econômico cada vez mais 

exigente por produtos de empresas com conceitos e práticas ambientais, as organizações 

passaram a introduzir no seu processo de produção ou serviço a aplicação da Gestão 

Ambiental (GA). Esse seguimento, inicialmente criado para atender os requisitos legais, 

passou a ser exigido de forma mais atuante nas instituições, sejam elas públicas ou privadas.  

A aplicação da GA nas organizações necessita de ferramentas que busquem 

atender não somente à obrigatoriedade da legislação vigente, como aos anseios do 

mercado econômico voltado à preocupação ambiental para satisfazer consumidores com 

pretensão por adquirir produtos ou serviços de organizações que respeitam o meio 

ambiente, além das solicitações da sociedade civil para que atividade econômica se 

desenvolva de modo sustentável. Assim como, as variáveis de consumo e a intensa 

demanda dentro de toda cadeia produtiva por produtos e serviços que apresentem provas 

de sua preocupação e aplicação com a temática ambiental. 

Dentro deste contexto, várias ferramentas se apresentam para desenvolver 

a qualidade ambiental nas organizações sejam elas empresas, órgãos governamentais e 

organizações privadas, destacamos como a principal ferramenta utilizada por essas 

instituições a ISO 14001 que orienta, por meio dos seus requisitos, a implantação do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Assim, a inclusão dessa ferramenta nas organizações passou a ser a 

metodologia inicial para que o SGA seja implementado e mantido, além de tratar-se de 

uma ferramenta abrangente que atende os mais variados segmentos. A ISO 14001 é uma 

norma que exige que as organizações identifiquem metas e objetivos ambientais e 

desenvolva uma política ambiental, a qual esteja plausível com a atividade fim da 

organização. Por ser uma norma reconhecida internacionalmente e no Brasil, tem o 

Inmetro como órgão regulador dos organismos de certificações, a credibilidade dessa 

ferramenta a torna a mais indicada para uma gestão voltada ao desenvolvimento 

sustentável.  

É neste contexto que a busca pela certificação do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) passou a fazer parte do planejamento estratégico das mais variadas 

organizações, tornando-se meta o reconhecimento por meio do certificado emitido pelas 

instituições credenciadas ligadas ao Inmetro, buscando não apenas a valorização das 

atividades que induz respeito ao meio ambiente, mas também as relações comerciais 

envolvidas em seu desenvolvimento.  

Dessa forma, é fundamental um estudo que busque uma compreensão 

sobre as relações da ISO 14001 com o desenvolvimento da Gestão Ambiental nas 

instituições públicas e privadas no Brasil, bem como a contextualização das mudanças 

econômicas e incorporação de princípios ambientais nas organizações que visam ao 

Desenvolvimento Sustentável. 
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Após uma breve apresentação das temáticas inseridas na ISO 14001, a partir 

da introdução do Desenvolvimento Sustentável no contexto econômico, a conceituação da 

Gestão Ambiental nas organizações, a busca pela implantação de Sistemas de Gestão 

Ambiental para atender a demanda crescente ao atendimento à legislação ambiental e aos 

requisitos impostos pelo mercado consumidor e a sociedade em geral. 

Também se apresentam os números oficiais de organizações certificadas 

com Sistemas de Gestão Ambiental, conforme os requisitos da ISO 14001:2004, são 

detalhadas as informações por estados e regiões e a evolução do número de certificados 

emitidos pelo Inmetro nos últimos cinco anos. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Desenvolvimento sustentável no contexto econômi co  

 

A partir dos anos de 1970 é que os grandes debates com relação ao meio 

ambiente passaram a frequentar as discussões em nível de sociedade, buscando 

sensibilizar a opinião pública, os interesses empresariais e a necessidade da intervenção 

política. A necessidade de inserir no discurso a preocupação com a defesa do meio 

ambiente, a proteção dos ecossistemas naturais e os processos ecológicos do planeta 

passaram a fazer parte dos interesses da sociedade em geral. A problemática passou a 

enfrentar uma vertente mais significativa durante a década de 1980, que foi marcada por 

grandes desastres ambientais causados por graves acidentes industriais, a questão 

passou a ser não só presente no discurso mais consistiu em ações. Nos anos de 1990, a 

temática assumiu um caráter emergencial devido aos grandes encontros internacionais, 

principalmente a ECO 92, que propôs uma nova maneira de agir para garantir o futuro da 

humanidade quanto às questões ambientais. 

A preocupação com o meio ambiente passou a evidenciar a temática de 

crescimento econômico, o desenvolvimento humano e os recursos naturais, questionando 

a sociedade até que ponto essas três vertentes poderiam continuar a desenvolver-se sem 

uma intervenção em seus conceitos e sem uma união de suas partes constituintes. 

O modelo econômico até então conhecido desenvolveu e modificou os aspectos das 

relações humanas com o seu meio ambiente, provocou transformações profundas no 

meio ambiente natural e na sua forma de transformá-lo em riqueza e até então conhecido 

como desenvolvimento. 

Dentro desse interesse, surge a temática do desenvolvimento sustentável 

(DS), que revelou uma nova concepção para compreender as soluções para os 

problemas globais, que não se reduzem apenas à degradação ambiental, mas incorporam 

outras dimensões não antes pensadas como parte das ações sociais, políticas e culturais. 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 49) define 

desenvolvimento sustentável como: 
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[…] um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção 

dos investimentos, a orientação da evolução tecnológica e a mudança institucional 

se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e aspirações humanas. 

 

Dentro desse conceito, podemos compreender que o desenvolvimento 

econômico social e político passam a complementar-se, é um processo de 

desenvolvimento no qual os recursos naturais são usados de forma racional para manter 

as condições de vida adequadas para as gerações atuais e futuras. Para Camargo (apud 

BARACUHY; LIMA; ARAÚJO; FARIAS, 2008, p.4),  

o desenvolvimento sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de 

manter o progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, 

mas em todo o planeta e até um futuro longínquo, capaz ainda de atender as 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades. 

 

Conforme Maimon (apud BARACUHY; LIMA; ARAÚJO; FARIAS, 2008, p.4),  

desenvolvimento sustentável objetiva simultaneamente a eficiência econômica, a 

justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um 

processo de mudança no qual a exploração de recursos, a orientação dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional 

devem levar em conta as necessidades das gerações futuras. 

 

De acordo com Rodrigues e Barbieri (apud SERRA, 2008, p.22),  

existem diversos fatores que causam impactos nos sistemas econômicos das 

empresas e a falta de estratégias que contemplem a prevenção ambiental pode 

ser um deles, pois boa parte da sociedade valoriza as ações ambientais e existem 

pressões nesse sentido ditadas por legislação, motivações éticas e oportunidades 

econômicas advindas de regulamentações ambientais que estimulam a inovação.  

 

O contexto do DS passa a inserir nas estruturas empresarias uma busca 

à adequação de suas estratégias a uma nova temática econômica, em que meio ambiente 

apresenta uma prática diferenciada, buscando alternativas para a melhoria dos processos 

produtivos, na adequação dos fornecedores e no envolvimento do consumidor. 

A estratégia organizacional que irá definir qual ferramenta será a mais 

indicada adequação da atividade fim com os aspectos que tangem ao comprimento de 

conceitos do desenvolvimento sustentável, questões como a atividade econômica, 

público-alvo e investimentos financeiros que definirão qual ferramenta é a mais indicada 

para aplicação do DS na organização.    
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Dentre as alternativas inseridas no contexto organizacional para atender 

os anseios da sociedade e o mercado consumidor por práticas que concilie a atividade fim 

da organização com os conceitos de desenvolvimento sustentável está a Gestão 

Ambiental, uma das ações mais adequada na busca ao equilíbrio entre desenvolvimento 

econômico e socioambiental.  

 

2.2 Gestão ambiental   

 

A gestão ambiental (GA), segundo Gallagher, Darnall e Andrews (apud 

SILVA; SILVA; ENDERS, 2006 p. 2), refere-se a “uma estrutura gerencial que possibilita a 

organização visualizar seus impactos no meio ambiente, por meio de um sistema que 

facilita o acesso, a catalogação e a quantificação dos impactos ambientais das operações 

de toda organização”. Barbieri (2004) observou que qualquer proposta de gestão 

ambiental inclui, no mínimo, três dimensões, a saber: (1) a dimensão espacial, que 

concerne à área na qual se espera que as ações de gestão ambiental tenham eficácia; 

(2) a dimensão temática que delimita quais questões ambientais as ações se destinam; 

e (3) a dimensão institucional relativa aos agentes que tomam iniciativas de gestão. 

Pelo exposto, a gestão ambiental tem, a priori, vinculação conceitual e 

pragmática à administração pública, uma vez que as condições específicas de atuação 

são mais associadas ao poder público. Por outro lado, as ações de governos ganham 

maior consistência, e os resultados são melhores a partir do envolvimento da sociedade 

civil, e do universo empresarial. As organizações têm buscado responder aos anseios 

sociais estabelecendo regras particulares como forma de conduzir as suas ações 

ambientais. De acordo com Dias (apud SERRA, 2008, p.19),  

a gestão ambiental no contexto organizacional se preocupa com riscos ambientais 

que podem prejudicar o desenvolvimento das atividades da empresa e criar 

passivos ambientais com reflexos em negociações que envolvam transferências, 

investimentos no mercado de capital e imagem no mercado. O gerenciamento 

ambiental na empresa fortalece a sua imagem e agrega valor aos seus produtos e 

serviços, contribuindo para a expansão da demanda e crescimento. 

 

A aplicabilidade do conceito de GA denota uma forma pela qual as 

organizações públicas, privadas ou ainda a sociedade civil composta pelo terceiro setor 

desenvolvem suas ações de interesses ou iniciativas ambientais. A globalização do 

mercado e a disseminação do conceito dos princípios sustentáveis e o atendimento à 

legislação ambiental. O acréscimo das normas produtivas e mudanças de hábitos dos 

consumidores contribuíram para a construção de um elemento objetivo que despertou nas 

organizações o interesse pela gestão ambiental. 
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Denota-se que a GA está expressamente ligada ao contexto das questões 

estratégicas das organizações, pois a aplicabilidade dessa ação corresponde aos 

interesses atendidos por cada deliberação, abrangendo atitudes que apesar de 

demandarem uma carga conceitual significativa produzem efeitos materializados por meio 

de posturas e ações objetivas. Para Seiffert (2011, p.8), a gestão ambiental integra em 

seu significado: 

1. a política ambiental, que conjunto consistem de princípios doutrinários que 

conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à 

regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e conservação do 

ambiente; 

2. o planejamento ambiental, que é o estudo prospectivo que visa adequação do 

uso, controle e proteção do ambiente às aspirações sociais e /ou governamentais 

expressam formal ou informalmente em uma política ambiental, através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implantação de projetos de 

intervenção estruturais e não estruturais; 

3. o gerencialmente ambiental, que é o conjunto de ações destinados a regular o 

uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, e avaliar a conformidade 

da situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela política 

ambiental. 
 

Para Tolba (apud OMETTO; GUELERE, 2008, p.3), a GA  

não deve ser entendida como o gerenciamento do meio ambiente, mas como o 

gerenciamento adequado das atividades humanas, para que estas não 

comprometam a qualidade do meio pelo uso acima da capacidade de suporte 

deste, ou seja, apresentem viabilidade ambiental. 
 

Contudo, nota-se que a gestão ambiental é um conjunto de ações que 

propõem procedimentos para gerir ou administrar uma organização na sua interface com 

o meio ambiente, fazendo com que as organizações evitem o questionamento com sua 

atuação legal, restrições ou risco ambientais. O acréscimo dessa postura ainda denota 

uma valorização de seus produtos, diminuição de passivo ambiental, aumento do valor 

das ações e credibilidade em seu desempenho ambiental. 

 

2.3 Sistema de gestão ambiental 
 

Devido à crescente pressão das ações ambientais no contexto político e 

social, as organizações buscaram ferramentas para adequação não somente à legislação 

específica mas aos novos modelos de gestão. Para Valle (apud BARACUHY; LIMA; 

ARAÚJO; FARIAS, 2008, p.4), um sistema de gestão “consiste em um conjunto de medidas e 

procedimentos bem definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e 

controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente”.  
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O propósito do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser 

compreendido como uma possibilidade de desenvolver, implementar, organizar, 

coordenar e monitorar as atividades organizacionais relacionadas ao meio ambiente 

visando conformidade e redução de resíduos, a padronização de processos, a 

quantificação de ações e o envolvimento da alta cúpula da direção com a melhoria 

contínua do seu SGA. Para Rowland, Pryde e Cresser (apud OLIVEIRA; PINHEIRO, 

2005, p.52) “um sistema de gestão ambiental (SGA) apoia as organizações no controle e 

a redução contínua de seus impactos ambientais”. 

O SGA pode ser denominado como um conjunto de políticas e práticas 

administrativas operacionais que levam em consideração a saúde e a segurança das 

pessoas, e a proteção do meio ambiente por meio da eliminação ou minimização de 

impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, 

ampliação, realocação e acréscimo de atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de 

vida do produto. 

O nível estratégico das organizações exige atualmente maior cuidado das 

companhias privadas e públicas, nas ações de cuidados com o meio ambiente. 

As organizações buscam acompanhar o crescimento, mas tendo a preocupação em 

conservar, de alguma maneira, o ambiente natural. De acordo com Sancho (apud 

PETKOW; ALMEIDA; SELIG, 2005, p.3), existe, na atualidade, uma maior 

conscientização das empresas: 

Algumas companhias privadas somaram-se a esse movimento verde depois de 

compreender que seus lucros podem ser maiores: o cumprimento dos mandatos 

legais sobre a conservação do meio ambiente pode melhorar a eficiência nos 

custos ao mesmo tempo em que aumenta o atrativo dos produtos para o 

consumidor, além de oferecer uma boa imagem da empresa. 
 

A partir da relevância de comprometer as organizações com os interesses 

ambientais, várias instituições desenvolveram SGA com o intuito de desenvolverem 

padrões de gestão nas organizações. Dentre os modelos existentes para SGA, a norma 

ISO 14001, por tratar-se de uma norma reconhecida mundialmente, é a mais empregada 

nos mais diversos tipos de organizações.  

 

2.4 O sistema de gestão ambiental na Norma ISO 1400 1 no contexto de aplicação 

nas organizações 
 

A Organização de Padronização Internacional iniciou-se, em 1991, 

o desenvolvimento da série ISO 14001. A publicação da primeira edição ocorreu em 1996 

para desenvolver a gestão nas organizações no que rege os aspectos ambientais. A série 

ISO 14000, segundo Milaré (apud OMETTO; GUELERE, 2008, p.4), é o “conjunto ou série 

de normas da ISO, de caráter voluntário, que visa à sistematização dos princípios de 

gestão ambiental nas empresas”.  
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A norma certificável é a ISO 14001, que define quais os elementos de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Essa norma contém requisitos para a 

implementação de um SGA de uma organização, podendo ser aplicada a qualquer 

atividade econômica, fabril ou prestadora de serviços. A característica fundamental da 

ISO 14001 é que ela define elementos básicos para a implantação de um SGA compatível 

a cada tipo de atividade, não impondo um modelo rígido e sim adaptável à necessidade 

particular de cada organização. De acordo com Harrington e Knight (apud PETKOW; 

ALMEIDA; SELIG, 2005, p.4) 

Sistema de gestão ambiental parte do sistema global de gestão que inclui a 

estrutura organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 

adquirir, analisar criticamente e manter a política ambiental da organização. 
 

A dinâmica da implantação do SGA atende a determinadas características 

que devem conciliar com interesses relevantes à instituição ao qual o aplica, conforme 

Castro e Oliveira (apud SERRA, 2008, p.19), a finalidade da norma ISO 14001 é propiciar 

“o desenvolvimento de um SGA que possibilite o equilíbrio e a prevenção da poluição 

ambiental, evitando possíveis problemas ecológicos e que fortaleçam o desempenho 

econômico e social da organização”.  

Dentro desse contexto, verifica-se que a temática da implantação do SGA 

por meio da ISO 14001 atende aos mais variados segmentos de atividade, sejam elas de 

interesse público, privado ou meramente institucional, verificando sempre qual dispositivo 

ou interesse deve atender. Para muitas empresas proativas, segundo Seiffert (2011), a 

gestão ambiental tornou-se uma questão estratégica, e não uma questão de atendimento 

às exigências legais. A ISO 14001 proporciona amplo quadro contextual para implantação 

de uma gestão estratégica. Para o próprio entendimento da aplicação do SGA nas 

organizações, a ISO (NBR ISO 14001, 2004, p.v) contextualiza: 

Organizações de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas com o 

atingimento e demonstração de um desempenho ambiental correto, por meio do 

controle dos impactos de suas atividades, produtos e serviços sobre o meio 

ambiente, coerente com sua política e seus objetivos ambientais. Agem assim 

dentro de um contexto de legislação cada vez mais exigente, do desenvolvimento 

de políticas econômicas e outras medidas visando adotar a proteção ao meio 

ambiente e de uma crescente preocupação expressa pelas partes interessadas 

em relação às questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável. 
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Assim, parte do pressuposto que os interesses externos à atividade 

influenciam consideravelmente a implantação do SGA baseado na ISO 14001. 

No contexto da implantação do SGA, verifica-se que está exclusivamente voltado aos 

interesses institucional, sendo necessária a aprovação da alta administração, conciliando 

como parte importante a visão estratégica da atividade da organização.  

Para Seiffert (2011), a ISO 14001 é uma norma de sistema que reforça o 

enfoque no aprimoramento da conservação ambiental pelo uso de um único sistema de 

gerencialmente permeando todas as funções da organização, não estabelecendo padrões 

de desempenho ambiental. No contexto de Oliveira e Pinheiro (2010), o sistema de 

gestão ambiental com base na norma ISO 14001 tem como objetivo prover as 

organizações de elementos de um SGA eficaz que possam ser integrados a outros 

requisitos da gestão e auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e econômicos. 

A sua finalidade geral é equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com as 

necessidades socioeconômicas. Muitos desses requisitos podem ser abordados 

simultaneamente ou reapreciados a qualquer momento (NBR ISO 14001, 2004). 

A aplicação da ISO 14001 nas organizações é atribuída a requisitos 

pré-estabelecidos que estão distribuídos em 5 grandes itens (descritos abaixo): 1. Política 

Ambiental; 2. Planejamento; 3. Implantação e Operação; 4. Verificação e Ação Corretiva; 

5. Análise Crítica pela Administração (NBR ISO 14001, 2004). A Figura 1 ilustra os 

requisitos gerais do sistema da gestão ambiental da NBR ISO 14001. 

Figura 1 – Modelo de sistema da gestão ambiental da  NBR ISO 14001. 

Análise pela

Administração

Política ambiental

Melhoria contínua

Planejamento

Interpretação e

operaçãoVerificação

 

Fonte: ISO (2004) 
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No contexto que a instituição implanta e desenvolve o Sistema de Gestão 

Ambiental adentra-se uma nova etapa: a da certificação que segundo Valle (apud 

BARACUHY; LIMA; ARAÚJO; FARIAS, 2008) baseia-se no cumprimento da norma ISO 

14001, embora ela não exija que a organização já tenha atingido o melhor desempenho 

ambiental possível, nem esteja utilizando as melhores tecnologias disponíveis. O conceito 

da melhoria contínua, inserido nessa norma visa justamente a estimular o 

aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Ambiental, depois de assegurar que ele tenha 

sido plenamente implantado. 

Baseado no que foi exposto sobre as características de uma SGA, bem 

como sua conceituação da ISO 14001, demonstra que tanto as instituições públicas 

quanto as privadas passavam a desenvolver mudança de hábitos, tais como, incentivar a 

reciclagem, buscar matérias-primas e processos produtivos menos impactantes, 

passando a racionalizar o uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Dessa 

forma, a implantação do SGA poderá possibilitar o desenvolvimento de processos 

produtivos mais limpos, bem como de produtos menos nocivos ao meio ambiente, além 

do reconhecimento pela sociedade consumidora ou não na busca de uma instituição que 

busca um desenvolvimento sustentável.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para a elaboração do presente trabalho, realizou-se um levantamento 

bibliográfico para a compreensão do assunto em que o tema está direcionado, além de 

uma melhor compreensão do contexto da gestão ambiental aos Sistemas de Gestão e da 

ISO 14001 na temática organizacional. Constitui-se assim, conforme Richardson (2014) e 

Appolinário (2012), em pesquisa qualitativa. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A ISO 14001 nas organizações brasileiras 
 

Em 1996, foi publicada a primeira norma da série ISO 14001; no Brasil, a 

norma foi editada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. No ano de 

2004, a norma foi revisada, não havendo mudanças estruturais, mais principalmente 

esclarecimentos de texto e alinhamento com as normas de gestão da qualidade (ABNT 

2004). Para compreensão da evolução dos últimos anos no número de organizações 

certificadas, que denota se o interesse crescente na busca da certificação dos SGA das 

organizações seja para atender à legislação vigente ou aos interesses econômicos 

associados a uma certificação. A Tabela 01 mostra evolução do número de certificados 

emitidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro válidos 

nos últimos cinco anos.  
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Tabela 01: Histórico dos certificados válidos conce didos por Estado da Federação nos 

últimos cinco anos. 

 
ESTADOS  2008  2009  2010  2011 * 2012  Total

 ALAGOAS 0 1 0 1 0 2
 AMAZONAS 3 1 2 3 0 9
 BAHIA 8 2 6 4 0 20
 CEARÁ 0 2 1 2 0 5
 ESPÍRITO SANTO 1 0 1 0 0 2
 GOIÁS 5 3 2 1 0 11
 MARANHÃO 0 0 1 0 0 1
 MATO GROSSO 1 1 0 0 0 2
 MATO GROSSO DO SUL 0 1 1 0 1 3
 MINAS GERAIS 6 7 4 3 0 20
 PARÁ 0 1 0 0 0 1
 PARANÁ 17 24 12 11 4 68
 PERNAMBUCO 1 0 2 1 2 6
 PIAUÍ 1 0 0 0 0 1
 RIO DE JANEIRO 9 3 1 6 0 19
 RIO GRANDE DO NORTE 1 1 0 1 0 3
 RIO GRANDE DO SUL 6 4 1 6 0 17
 SANTA CATARINA 19 6 5 10 0 40
 SÃO PAULO 81 78 48 39 5 251
 TOCANTINS 0 0 1 0 0 1

TOTAL 159 135 88 88 12 482
* Dados em 06 de junho de 2012. Fonte Inmetro  

 

Os dados demonstram uma concentração no número de organizações 

certificadas nos Estados da Região Sudeste e Sul, tendo como principais representantes 

São Paulo e Paraná respectivamente. O Estado de São Paulo, por apresentar o maior 

número de empresas no País, e por consistir-se como o centro econômico e financeiro, 

tem a maior participação no número de organizações certificadas, mantendo-se, desde 

2008, com mais de 50% das certificações emitidas pelo Inmetro.  Em segundo lugar está 

o Estado do Paraná em média com 15% das certificações emitidas nos últimos cinco 

anos. E, em terceiro, o Estado de Santa Catarina com média de 8% no número de 

certificados emitidos. Esse cenário torna-se expressivo principalmente quando comparado 

o número de certificações por região geográfica do País na Tabela 02. 

Nota-se que houve uma redução no número de certificados emitidos entre 

2010 e 2011, possivelmente em consequência da crise econômica mundial que assolou 

grande parte da economia das grandes nações e afetando o desempenho de empresas 

brasileiras que exportam diminuindo os lucros e alterando os investimentos em atividades 

ligadas ao meio ambiente, bem como os custos da própria certificação da ISO 14001. 

Segundo Maimont (apud GRADVOHL, 2005), a norma ISO 14001 define um sistema de 

gestão com conceitos globais que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de 

atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para o 

desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e manutenção da política ambiental. Contudo, 

nota-se que, para adaptação de uma organização para implantar e manter um SGA, as 

organizações terão custos que, dependendo do porte, podem variar de 100 a 300 mil reais. 
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Outra explicação na diminuição de empresas certificadas ocorre pela 

perca ou suspensão do certificado, pois muitas empresas apresentam não conformidades 

graves nas auditorias de acompanhamentos ou por não cumprimentos de cláusulas 

contratuais juntos aos organismos certificadores ou não continuidade da certificação após 

o período de três anos da obtenção do certificado.  
 

Tabela 02: Percentual (%) de certificações emitidas  por região do Brasil 
 

REGIÃO 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  GERAL
CENTRO-OESTE 4 4 3 1 8 3%
NORDESTE 7 4 11 10 17 8%
NORTE 2 1 3 3 0 2%
SUDESTE 61 65 61 55 42 61%
SUL 26 25 20 31 33 26%
Fonte: Inmetro  

 

A região Sudeste é que concentra mais organizações certificadas com a 

ISO 14001, sendo seguida pela região Sul. Há uma forte expansão das certificações nas 

regiões denominadas mais ricas, a princípio por concentrar o maior número de empresas 

e/ou organizações que buscam atender adequação à legislação ambiental e às pressões 

do mercado consumidor. 

De fato, nos grandes parques industriais como São Paulo e Rio de 

Janeiro, a forte vocação do Estado de Minas Gerais na indústria siderúrgica e 

representação do Paraná e Santa Catarina na extração e beneficiamento de madeiras 

para indústria de celulose e fabricação de móveis além de que as empresas brasileiras 

estão tomando atitudes pró-ativas com relação ao meio ambiente, adquirindo capacidade 

de competir no mercado internacional globalizado. A Tabela 03 demonstra a relação do 

número de certificações com as seis atividades econômicas com maior representatividade 

de empresas certificadas. 

O segmento que alavanca o maior número de certificações é o de Metais 

Básicos e Produtos Metálicos Fabricados com 14% do total de certificações desde 2008, 

esse dado refere que no Brasil a siderurgia ocupa um papel de destaque que produz, em 

média, 33 milhões de toneladas/ano de aço bruto, exporta para mais de 100 países e 

contribuiu, em 2010, com saldo de US$ 337 milhões, o que representa 1,7% do saldo 

comercial do País1.  

Tabela 03: Percentual (%) de certificações emitidas  por atividade econômica. 

Descrição da Atividade Econômica Certificados Emitid os
 Alimentos, Bebidas e Fumo 6%
 Metais Básicos e Produtos Metálicos Fabricados 14%
 Outros Equipamentos de Transporte 6%
 Química, Produtos Químicos e Fibras 10%
 Transporte, Armazenagem e Comunicação 11%
Fonte: Inmetro  

                                            
1  Dados da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. 
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Em segundo lugar, o segmento de Transporte e Armazenagem. 

A necessidade do crescente número de certificações desse setor pode ser compreendido 

pela forte legislação nos âmbitos Internacional, Federal e as normas que regem o 

transporte de produtos perigosos, em função do potencial de dano ou impacto negativo 

que derramamentos ou vazamentos acidentais podem causar ao meio ambiente e ao 

patrimônio público privado. Além do acréscimo do setor de Comunicação para a soma 

total do segundo lugar. 

No terceiro lugar está o setor de Química e Produtos Químicos, no Brasil, 

estima-se que, em 2008, a participação do setor no PIB tenha atingido 3,1%. 

Considerando-se o PIB industrial, a indústria química detém a terceira maior participação 

setorial do Brasil, alcançando 10,3%, segundo a Pesquisa Industrial Anual 2007 do 

IBGE2. Esse setor possui grande relevância no âmbito das certificações por apresentar 

uma forte legislação tanto Internacional quanto Nacional, acrescida de uma 

regulamentação específica também para o manuseio para transporte desse tipo de 

material que alavanca o crescimento de toda cadeia produtiva envolvida nesse segmento. 

Acrescentada a esse número o do setor de Fibras sintéticas, que possui boa parte da sua 

matéria-prima advinda da indústria química.  

Os dados apresentados evidenciam que os números dos certificados 

emitidos consolidam-se conforme o segmento, ou seja, o interesse e os investimentos 

empregados para adequar uma organização são empenhados conforme a necessidade e 

os objetivos econômicos. Outro aspecto positivo da certificação ISO 14001 é a revisão 

que as organizações realizam em todo o seu processo produtivo, identificando 

principalmente desperdícios e produtos potencialmente poluidores.  Além de que a 

aplicação da ISO 14001 transforma os mecanismos de produção e as formas de gerir os 

sistemas de gestão das empresas, possibilitando a melhoria da competitividade em 

diversos níveis da cadeia produtiva. 
 

5. CONCLUSÕES 
 

Observando a atitude das organizações na busca para atender uma 

legislação ambiental cada vez mais severa, aliada à inclusão da temática do 

Desenvolvimento Sustentável, as organizações passaram a procurar alternativas que 

atendam de forma sistêmica tanto as pressões legais quanto os interesses 

socioambientais embutidos em sua atividade econômica.   

As questões levantadas neste estudo sobre a inclusão de ferramentas 

que possibilitam a inserção da gestão ambiental que deriva desde a discussão do tema 

meio ambiente, atividade socioambiental, economia verde, mercado consumidor, gestão 

ambiental e certificações de sistemas de gestão ambiental para um contexto 

socioeconômico que apresenta uma nova forma de gestão dentro das organizações.  

                                            
2  Dados da Associação Brasileira de Indústria Química.  
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Outra importância dada a esse tema é a preocupação na melhoria da gestão 

no que tange aos processos que impactam no meio ambiente e que afetam a gestão financeira 

dos mais variados tipos de organizações. Impactos esses que afetam a imagem e reputação 

da organização no contexto social, a repulsa dos clientes em aceitar produtos que prejudicam o 

meio ambiente, multas contratuais por partes interessadas até processos judiciais. 

O desenvolvimento econômico atual é pautado pela variável ambiental 

que torna acessível à mudança de comportamento das organizações tanto públicas como 

privadas em modificar sua gestão para atender de forma hábil a um Sistema de Gestão 

Ambiental baseado na ISO 14001. Para ocorrer essa mudança, é necessária a 

intervenção inicial no planejamento estratégico das organizações, dessa forma, a ISO 

14001 demonstra ser uma ferramenta que abrange condições mais propícias ao 

Desenvolvimento Sustentável de uma organização.  

Os resultados apresentados no número de certificações emitidas pelo 

Inmetro no Brasil evidencia a crescente utilização dessa certificação para a comprovação 

que as organizações conduzem seus negócios a uma visão mais sustentável do 

desenvolvimento econômico. Para tanto, os resultados foram limitados, pois os dados 

apresentados remetem aos certificados considerados válidos dentro da classificação do 

órgão, deixando de proporcionar os reais números de empresas que solicitam as 

auditorias para a comprovação da implantação e manutenção de SGA. Seria relevante 

uma replicação desses dados no número de empresas que obtiveram a certificação e a 

perderam por não conformidades geradas nas auditorias de manutenção. 

Contudo, podemos compreender que a temática do desenvolvimento 

sustentável dentro das organizações eleva a condição dos recursos naturais não somente 

como fonte de matéria-prima para a transformação de bens e produtos, mas como fonte 

indispensável à continuidade econômica e, em escala muito maior, a da própria 

sobrevivência humana. 
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