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RESUMO 

As questões socioambientais nunca estiveram tão presente nas organizações como atualmente. 

Pressionadas pelos seus stakehouders, as empresas agora passam a incorporar em sua gestão 

projetos e ações voltadas para as questões ambientais e para o bem-estar da comunidade 

afetada pelas suas atividades. Em frente a esse novo cenário, a presente monografia tem por 

objetivo geral analisar como o Sistema de Gestão Socioambiental tem sido adotado no setor 

de Linha Branca brasileiro. O estudo é uma investigação de natureza descritiva, exploratória, 

com abordagem qualitativa, no qual se realizou uma pesquisa bibliográfica e documental 

alinhada a um estudo de caso na empresa Esmaltec, objetivando proporcionar uma melhor 

compreensão em relação à temática. A pesquisa foi feita através da aplicação de questionário 

ao responsável pela área de gestão ambiental e a assistente social da empresa, e por meio de 

documentos disponibilizados. Os resultados da pesquisa evidenciaram que a empresa possui 

um Sistema de Gestão Socioambiental bem estruturado, realizando ações voltadas à questão 

socioambiental e a dimensão da sustentabilidade. Portanto, conclui-se que a pesquisa alcançou 

os resultados esperados pela constatação da existência da gestão socioambiental no setor da 

linha branca brasileiro. 

 Palavras-chave: Gestão Ambiental. Responsabilidade Social. Sustentabilidade. 



 

 

ABSTRACT 

Socio-environmental issues have never been so present in organizations as they are nowadays. 

Pressured by their stakeholders, companies are now incorporating into their management 

projects and actions focused on environmental issues and the well-being of the community 

affected by their activities. Facing this new scenario, this monograph aims to analyze how the 

Socio-environmental Management System has been adopted in the Brazilian White Line 

industry. The study is an exploratory, descriptive and qualitative research, in which a 

bibliographic and documentary research was carried out in line with a case study at Esmaltec, 

aiming to provide a better understanding of the subject. The research was done through the 

application of a survey to the person in charge of the environmental management area and the 

social worker of the company, and through documents made available. The research results 

showed that the company has a well-structured Socio-Environmental Management System, 

carrying out actions focused on the socio-environmental issue and the sustainability 

dimension. Therefore, it's concluded that the research achieved the expected results for the 

existence of socio-environmental management in the Brazilian white line sector. 

Keywords: environmental management, social responsibility and sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

A temática ambiental ganhou ênfase a partir da década de 1970, em especial após 

as conferências de Estocolmo e Rio 92, que buscaram conscientizar indivíduos, organizações 

e governos para manutenção das espécies e de seus ecossistemas. Conforme Nascimento 

(2012), a década representa um marco nas questões ambientais, pois foi a partir desse período 

que normas e políticas começaram a ser desenvolvidas para regulamentar as ações que fossem 

prejudiciais ao meio ambiente. 

Desde então, a gestão dos recursos naturais passou a ser vista como fator de 

subsistência da espécie humana e um compromisso que deveria ser assumido por todos os 

segmentos da sociedade, inclusive pelas empresas. Barbieri (2007) afirma que a globalização 

dos problemas ambientais é um fato incontestável, e as organizações estão no centro desse 

processo. 

O conceito de empresa anteriormente relacionado a uma visão dominante de curto 

prazo, com preocupação em maximizar o lucro, tem sido substituído por uma nova política 

empresarial que não considera somente aspectos econômicos, mas também sociais e 

ambientais. O equilíbrio entre esses três aspectos é o que Elkington (1994) chamou de Triple 

Bottom Line, conhecido como os pilares da sustentabilidade.  

A questão ambiental e a busca pelo desenvolvimento sustentável passaram a ser 

matéria obrigatória nas agendas dos executivos (DONAIRE, 2008), tendo em vista que as 

organizações estão sendo motivadas e cobradas a melhorarem o ambiente em que estão 

inseridas. 

Adotando uma postura em reação a essas múltiplas pressões, as organizações 

começaram a investir em políticas de gestão ambiental baseadas no controle, preservação, 

recuperação e evidenciação de práticas favoráveis ao meio ambiente e a sociedade como um 

todo (SILVA, 2007). Empresas, organizações não governamentais (ONG’s) e instituições 

públicas começaram a adotar também os princípios da sustentabilidade, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida da sociedade e garantir a conciliação entre crescimento 

econômico e preservação ambiental. 

 As organizações começaram a compreender que a questão ambiental deixou de 

ser um tema problemático para se tornar parte de uma solução maior: a credibilidade da 

empresa perante o mercado (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). De acordo com 

Monteiro, Cecatto e Gardin (2015), os consumidores estão se tornado mais exigentes, além de 
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considerar preço, qualidade e condições de pagamento, também avaliam se o produto ou 

serviço é produzido de maneira sustentável. 

 Assim, a responsabilidade socioambiental surge como resposta às pressões dos 

stakeholders, agentes afetados pelos processos organizacionais, para que as organizações 

melhorem seus desempenhos sociais e ambientais. 

Nascimento, Lemos e Mello (2008) conceituam a responsabilidade 

socioambiental como um comprometimento permanente das organizações em adotarem um 

comportamento ético, de modo a contribuir para o desenvolvimento econômico e melhoria da 

qualidade ambiental e qualidade de vida de seus funcionários, suas famílias e da sociedade em 

geral. 

Diante desse novo contexto, surge a pergunta de partida desse estudo: como o 

Sistema de Gestão Socioambiental tem sido adotado no setor de Linha Branca brasileiro? 

A escolha do tema justifica-se principalmente por sua atualidade e notada 

importância no contexto organizacional. De acordo com Monteiro, Cecatto e Gardin (2015), 

pesquisas realizadas nesta área contribuem para mostrar as organizações que elas devem estar 

atentas não somente aos lucros, mas também aos possíveis impactos que suas atividades e 

processos podem causar ao meio ambiente e a sociedade. Além disso, a temática vem 

ganhando força e espaço na sociedade e nas organizações, independente do setor em que elas 

atuem. 

Os produtos de linha branca pertencem à indústria de bens eletrônicos de consumo 

e abrangem o setor de eletrodomésticos não-portáteis ou duráveis, são utensílios domésticos 

de grande porte que realizam as funções de cozimento, conservação de alimento, limpeza e 

climatização (IPECE, 2008). 

O presente estudo tem por objeto geral analisar como o sistema de gestão 

socioambiental tem sido adotado no setor de linha branca brasileiro. Os objetivos específicos 

são:  

a) Verificar quais princípios orientam a Gestão Socioambiental em uma empresa 

do setor de linha branca brasileiro; 

b) Investigar como são realizados os planos de Gestão Socioambiental em uma 

empresa do setor de linha branca brasileiro; 

c) Analisar como são realizadas a implementação, a verificação e a análise pela 

administração das ações de Gestão Socioambiental em uma empresa do setor de 

linha branca brasileiro; 
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d) Avaliar os projetos de Responsabilidade Socioambiental em uma empresa do 

setor de linha branca brasileiro. 

O trabalho está fundamentado em pesquisas bibliográficas e documental. O estudo 

é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. E, com o objetivo de analisar a Gestão 

Socioambiental de uma empresa do setor, optou-se por um estudo de caso, no qual os dados 

primários foram coletados através de um questionário aplicado com o responsável pela área 

ambiental e com a assistente social da empresa. 

Quanto à estruturação, a presente monografia se dividiu da seguinte forma: No 

capítulo um apresenta-se o tema de forma abrangente, ressaltando a importância do estudo 

bem como seus objetivos. No segundo capítulo, titulado de Gestão Ambiental Empresarial, 

aborda-se o histórico das questões ambientais, a adoção de Sistemas de Gestão Ambiental 

pelas organizações e a regulamentação e certificação desses sistemas pela norma ISO 14001. 

No capítulo três são abordados os conceitos de Responsabilidade Socioambiental, 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade, ressaltando a justificativa do tema desta 

monografia. No quarto capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa. O quinto capítulo traz os resultados e discussões do estudo de caso na empresa 

Esmaltec. Por fim, o sexto capítulo traz as considerações finais deste trabalho. 
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2 GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

A gestão ambiental é uma prática que vem ganhando espaço nas organizações. De 

acordo com estudiosos, as empresas estão se adaptando a esse modelo como forma de 

gerenciar os efeitos de suas atividades sobre o meio ambiente, resultado dos movimentos 

mundiais que passaram a discutir o tema a partir da década de 70. 

2.1 Evolução Histórica das Questões Ambientais 

O impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente não é um fenômeno 

recente. Historicamente tem-se observado uma sequência de fatos que contribuíram para a 

degradação ambiental, que vão desde as atividades agrícolas, passando pela Revolução 

Industrial, até o atual modo de vida (BORGES; TACHIBANA, 2005). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2010, p.17), 

“... industrialização, modernização agrícola, concentração espacial, crescimento populacional 

e urbanização são os principais pontos de pressão e de conscientização humana sobre a 

problemática ambiental”. 

A partir da Revolução Industrial surge uma diversidade de substâncias e materiais 

que não existiam na natureza (BARBIERI, 2007). De acordo com o autor, a era industrial 

alterou a maneira de produzir degradação ambiental, pois a escala de exploração de recursos e 

as descargas de resíduos cresceram consideravelmente.  

De acordo com Dias (2009), o ano de 1968 pode ser considerado o marco nas 

discussões sobre o meio ambiente, um momento histórico em que ocorreram grandes 

mobilizações em prol das causas ambientais. Na mesma década, foi publicado o Relatório do 

Clube de Roma titulado como “Os limites do Crescimento”, que abordou as consequências do 

crescimento desenfreado da população e da industrialização (MACHADO, 2006). 

No Brasil, as discussões evoluíram na década de 70 devido a pressão feita pelos 

países desenvolvidos, logo após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano em 1972, realizada em Estocolmo (LEANDRO et al., 2015), que obteve grande 

repercussão para a conscientização da sociedade mundial sobre os problemas ecológicos e os 

impactos ambientais industriais. 

A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental 

que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, 

um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos. 

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo 

o mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio 

ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e 

irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-

estar. Declaração de Estocolmo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1972). 
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Após a conferência, as questões ambientais ganharam visibilidade e foram 

tratadas como restrição regulatória, as nações começaram a estruturar seus órgãos ambientais 

e a criar legislações, evidenciando que as práticas ambientais teriam que fazer parte das 

responsabilidades das organizações. 

Ainda na mesma década, em 1975, foi realizado em Belgrado um Seminário 

Internacional de Educação, com a participação de vários países, cujos resultados foram 

apresentados na Carta de Belgrado. O relatório estabelecia que qualquer ação de preservação 

ambiental deveria primeiramente passar por uma educação ambiental (RAMOS, 1996). 

Na década de 1980 as mudanças climáticas ganharam destaque, com ênfase para a 

redução da camada de ozônio, da biodiversidade, poluição marinha, chuvas ácidas, entre 

outros (GOBBI, 2005). Em 1987 foi elaborado o relatório Brundtland, também conhecido 

como “Nosso Futuro Comum”, criado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), que abordou pela primeira vez o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Na década de 1990 entraram em vigor as primeiras normas de gestão ambiental da 

série ISO 14000, com a finalidade de elaborar normas internacionais de proteção ambiental 

(PINTO; GUTIERREZ; LONGO, 2006), uma importante ferramenta em prol da conservação 

do meio ambiente (MARCONDES; LAVORATO; RUSCHEL, 2007). 

Em 1992 foi realizada a II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Rio-92), que marcou o início da fase atual das discussões ambientalistas. 

A Rio-92 além de comemorar os 20 anos da Conferência de Estocolmo, procurou alcançar 

acordos internacionais que respeitassem os interesses de todos e protegessem a integridade do 

ambiente e do desenvolvimento global (BARBIERI, 2004). 

O evento repercutiu em diversos e importantes documentos para popularização do 

conceito de desenvolvimento sustentável, entre os quais estão: Declaração do Rio de Janeiro 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Carta da Terra; 

Declaração sobre Florestas; Convenção sobre a Diversidade Biológica; Convenção sobre 

Mudanças Climáticas; e Agenda 21. 

A Agenda 21 talvez tenha sido um dos documentos de maior repercussão até hoje, 

apresentando recomendações específicas para os diferentes níveis de atuação, do internacional 

ao organizacional, discutindo temas como: desertificação, atmosfera, poluição e outras 

questões socioambientais constantes em diversos relatórios, tratados, protocolos e outros 

documentos elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU) (BARBIERI, 2007). 
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Assim, a Agenda 21 visava por em prática o desenvolvimento sustentável no planeta 

(ALMEIDA, 2002). 

Em 1997 foi elaborado, no Japão, o Protocolo de Kyoto, que oficialmente só 

entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. O objetivo do protocolo era propor um 

calendário pelo qual os países desenvolvidos teriam a obrigação de reduzir a emissão de 

dióxido de carbono (CO2) em, pelo menos, 5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990 

(LELIS; GARCIA, 2006). 

No ano 2000 a ONU realizou a Cúpula do Milênio, encontro que contou com a 

participação de líderes mundiais e resultou na elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM). Ao todo foram criados oito objetivos, cujo sétimo é “Garantir a 

Sustentabilidade Ambiental”. Na ocasião, comprometeram-se com o assunto 189 países-

membros da ONU e 23 organizações internacionais (CARVALHO; BARCELOS, 2014). 

Outro encontro que abordou a temática ambiental foi a Rio+10, denominada de 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, organizada pela ONU em 2002, na 

África do Sul. O encontro produziu a Declaração de Joanesbrugo que reconheceu a existência 

dos problemas globais e reafirmou o compromisso dos países participantes com o 

desenvolvimento sustentável. 

O meio ambiente global continua sofrendo. A perda de biodiversidade prossegue, 

estoques pesqueiros continuam a ser esgotados, a desertificação toma mais e mais 

terras férteis, os efeitos adversos da mudança do clima já são evidentes e desastres 

naturais têm sido mais frequentes e mais devastadores. Declaração de Joanesburgo 

(Ministério do Meio Ambiente, 2002). 

Em 2012, também no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, que comemorou os 20 anos da Rio-92 e 

estabeleceu uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. 

A partir desses eventos, a discussão sobre formas alternativas de desenvolvimento 

capazes de incorporar a dimensão ecológica e social ganhou uma maior notoriedade, passando 

a fazer parte do dia-a-dia das organizações. 

2.2 Sistema de Gestão Ambiental 

A questão ambiental está inserida em diversas áreas do mundo empresarial, já que 

o meio ambiente fornece matéria-prima para vários processos organizacionais. O 

desenvolvimento industrial ao longo da história apesar de benefícios trouxe sérias 

consequências negativas ao ambiente. Uma vez que os recursos naturais estão tornando-se 

cada vez mais escassos, as organizações passam a gerenciar seus impactos como forma de 

preservação ambiental e estratégia de crescimento. 
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Até a década de 1980 os empresários argumentavam que os custos para controle 

da degradação ambiental comprometiam a lucratividade, a competitividade e a oferta de 

emprego, gerando, portanto, prejuízos. Logo, a única forma de inserir as questões ambientais 

na política empresarial seria através da externalização dos custos ambientais, ou seja, 

transferi-los a sociedade (DEMAJOROVIC, 2003). 

De acordo com o autor, na década seguinte ocorreram mobilizações em torno da 

temática ambiental, despertando debates em prol do meio ambiente em diversos países. A 

mídia passou a divulgar catástrofes ambientais provocadas por grandes empresas 

evidenciando os efeitos da industrialização desordenada. 

A partir de então, o aumento da consciência ambiental por diversos setores da 

sociedade, e as pressões dos stakeholders sobre as empresas, evidenciavam o caráter 

emergencial da gestão ambiental. Neste sentido, a gestão ambiental surge como instrumento 

na busca pela adoção de uma política de controle, prevenção e recuperação ambiental, 

compatibilizando crescimento econômico com preservação ambiental (MEDEIROS et al., 

2013). 

Souza (2000) e Barbieri (2007) definem gestão ambiental como um conjunto de 

procedimentos e diretrizes que visam à conciliação entre o desenvolvimento organizacional e 

o meio ambiente. De acordo com Donaire (2008), o objetivo da gestão ambiental é fazer com 

que a empresa usufrua dos recursos naturais de maneira ambientalmente responsável. Dias 

(2007) afirma que, a gestão ambiental é o principal instrumento para se alcançar o 

desenvolvimento industrial sustentável. 

Antigamente, a gestão ambiental tinha como finalidade fornecer limites e 

delimitações para o uso dos recursos naturais, contudo, na atualidade, são as organizações que 

devem incorporar um sistema de gestão ambiental como forma de regular seu processo de 

produção, através de práticas sustentáveis (MACHADO, 2013).  

O gerenciamento ambiental possibilita que a organização controle e reduza seus 

impactos no meio ambiente, atuando como instrumento de capacitação e criação de condições 

de competitividade. De acordo com o artigo 1º da Resolução CONAMA Nº001/86, o impacto 

ambiental pode ser definido como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde; a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais 

(CONAMA, 1986). 
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Medeiros et al. (2013, p.4) salienta que: “para a organização se utilizar da sua 

relação com o meio ambiente como vantagem competitiva, é necessário antes de tudo, uma 

eficiente adoção de um modelo de gestão ambiental, visto que a estratégia por si só não 

garante a manutenção da vantagem competitiva”. 

Para Barbieri (2007), a gestão ambiental empresarial deve considerar 

simultaneamente eficiência econômica, equidade social e respeito ao meio ambiente, assim as 

organizações atingirão seus objetivos de lucro ao mesmo tempo em que promoverão 

benefícios à sociedade e ao meio ambiente. Saggin et al (2010) destaca que a organização que 

adota uma postura ambiental elimina desperdícios e minimiza os ricos de acidentes 

ambientais. 

O desempenho ambiental da empresa é controlado por meio de auditorias, que 

servem de instrumentos para averiguar e analisar os resultados. Segundo Donaire (2008), a 

auditoria ambiental é um fator importante para a minimização dos impactos ambientais 

causados pela organização. De acordo com Barbieri (2007), antigamente, as auditorias 

buscavam apenas assegurar a adequação das empresas às leis ambientais. Hoje, além de 

identificar e apurar fatos, as auditorias tem caráter analítico voltado para averiguar problemas 

ambientais de qualquer magnitude e com diferentes objetivos. 

As organizações contemporâneas estão compreendendo que a preservação do 

meio ambiente não é apenas uma obrigação legal, a questão ambiental no mundo empresarial 

está se tornando um fator de sobrevivência organizacional. Ou seja, quanto antes às 

organizações enxergarem o meio ambiente como seu principal desafio, maior serão suas 

chances de sobrevivência no mercado.  

Em 1990, a Câmera de Comércio Internacional (CCI), definiu 16 princípios de 

gestão ambiental com intuito de ajudar as empresas a melhorarem seu desempenho 

socioambiental e a alcançarem o desenvolvimento sustentável (NASCIMENTO; LEMOS; 

MELLO, 2008). Esses princípios estão descritos no Quadro 1. 

Quadro 01 – Princípios de Gestão Ambiental 
Prioridade organizacional Estabelecer políticas e práticas ambientais 

Gestão integrada 
Integrar as políticas, programas e práticas ambientais ao negócio como 

elementos indispensável 

Processo de melhoria 
Continuar melhorando seu desempenho ambiental, tanto no âmbito interno 

como externo 

Educação do pessoal 
Educar e treinar os colaboradores para que desempenhem suas tarefas de forma 

responsável para com o ambiente 

Prioridade de enfoque 
Antever as repercussões ambientais antes de iniciar ou inserir um novo 

processo organizacional 

Produtos e serviços 
Desenvolver produtos e serviços que não causem danos ao meio ambiente, ou 

seja, que incorporem o conceito de ecodesign 
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Orientação ao consumidor Orientar e educar consumidores e distribuidores sobre o correto e seguro uso, 

transporte e armazenagem e descarte dos produtos 

Equipamentos e operações Desenvolver e operar máquinas e equipamentos levando em conta o uso 

eficiente de água, energia e matérias-primas 

Pesquisas 
Conduzir ou apoiar projetos de pesquisas que estudem os impactos ambientais 

das matérias-primas, produtos e processos 

Enfoque preventivo Prevenir à poluição 

Fornecedores e 

subcontratados 
Promover a responsabilidade em toda a cadeia produtiva 

Planos de emergência Precaver-se da repercussão de acidentes 

Transferência de tecnologia Contribuir na disseminação e transferência das tecnologias e métodos de gestão 

que sejam amigáveis ao meio ambiente 

Contribuição com o esforço 

comum 
Contribuir no desenvolvimento de políticas públicas e privadas 

Transparência de atitude Antecipar e responder às preocupações da comunidade em relação a riscos e 

impactos de suas operações 

Atendimento e divulgação Monitorar o desempenho ambiental através de auditorias regulares 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Nascimento, Lemos e Mello (2008). 

Para os autores, “depende das organizações o direcionamento de suas políticas e 

diretrizes em relação aos aspectos ambientais” (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, 

p.49). E é objetivando alcançar esse desenvolvimento sustentável que as organizações estão 

utilizando ferramentas que atuem na implantação de estratégias com foco na melhoria do 

desempenho ambiental, como é o caso do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

De acordo com Viterbo Junior (1998, apud CAPPARELLI, 2010) o sistema de 

gestão da organização é a base para formular um método de gerenciamento que objetive 

melhoria contínua e promova desenvolvimento sustentável. 

O SGA assegura o cumprimento das legislações, estabelecendo políticas internas e 

procedimentos que proporcione o alcance dos objetivos ambientais da organização, além de 

desenvolver, implementar e monitorar as atividades organizacionais relacionadas ao meio 

ambiente (BARBIERI, 2007). O SGA também contribui com a responsabilidade social da 

organização, pois possibilita que a empresa identifique meios de reduzir o uso de materiais, 

melhorando assim a eficiência dos processos. 

Dentre os benefícios do SGA, alguns autores citam o aumento da produtividade, a 

redução no consumo de energia, água e matérias-primas e a melhoria da imagem 

organizacional perante aos stakeholders.  

De modo geral, o SGA atua como uma ferramenta de integração entre a 

organização e o meio ambiente. Para Silva (2008), os benefícios para a organização são 

inúmeros e representa o aumento da produtividade, a conquista do respeito dos funcionários, a 

facilidade de negociação e obtenção de financiamentos, além do aumento do valor percebido 

pelo cliente nos produtos ou serviços ofertados.  
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Para Almeida (2002), ao adotar um SGA a organização passa a incentivar a 

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

contribuindo, com isso, para o desenvolvimento sustentável. Um SGA eficaz possibilita que a 

organização melhore o gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais, podendo 

também proporcionar aumento de seus resultados financeiros, uma vez que há a melhoria 

contínua de seus processos e serviços (DONAIRE, 2008). 

Em um contexto onde o mercado consumidor exige cada vez mais que os 

produtos e serviços sejam ecologicamente corretos, o SGA passa a ser não apenas um assunto 

ambientalista, mas uma ferramenta que proporciona melhoria do desempenho organizacional 

e uma vantagem competitiva latente no mercado. Conforme Tachizawa (2008), a gestão 

ambiental é a resposta das empresas ao novo perfil de cliente, o chamado consumidor verde. 

Barbieri (2007) destaca que a realização de ações ambientais de forma pontual, 

episódica ou isolada não configura um SGA, pois para isso exigisse a formulação de 

diretrizes, a definição de objetivos, a coordenação das atividades e a avaliação dos resultados 

alcançados. 

De acordo com o autor, a organização que já possui um Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) tem mais facilidade para implementar um SGA, pois ambas as normas 

apresentam elevada correspondência com os elementos ambientais, que é o que preconizam as 

normas ISO 9001 e 14001. O autor destaca que a integração das normas gera vantagens à 

organização, tais como planejamento e coordenação unificados e o uso de procedimentos 

comuns para certas questões, como os controles operacionais e a gestão da documentação, 

evitando assim a dispersão de recursos humanos e materiais (BARBIERI, 2007). No entanto, 

conforme o autor, somente é possível criar sistemas de gestão integrados se houver 

comprometimentos e políticas comuns no nível estratégico. 

2.3 Certificações Ambientais e NBR ISO 14001 

De acordo com Seiffert (2011), a sociedade ao longo de três séculos sofreu 

mudanças marcantes nos padrões sociais. Tais mudanças decorrem de diversos aspectos 

como, por exemplo, o crescimento populacional, a disposição das pessoas nos ambientes 

rurais e urbanos, a industrialização, entre outros.  

Essas transformações geraram diversos impactos ambientais, contribuindo para o 

aumento da pressão social por uma gestão que considerasse a qualidade do meio ambiente 

(SEIFFERT, 2011).  Logo, tornou-se indispensável tratar das questões ambientais a partir da 

última década. 
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Em fase da crescente importância dada à proteção ambiental, uma das formas de 

gerenciamento ambiental e autoregulamentação adotada pelas organizações tem sido através 

da implementação das normas da série ISO 14000 (EMBRAPA, 2004).  

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

governamental com sede em Genebra, Suíça, que publicou em 1996 uma série de normas que 

tratam das questões ambientais nas organizações. 

A ISO elabora normas de caráter técnico cientificas por meio de comitês formados 

por especialistas de diversos países, cuja aplicação é voluntária. No entanto, seu caráter 

voluntário é relativo, pois apesar de sua aplicação não ser exigida por lei, é indiretamente 

imposta pelo mercado. 

O objetivo da ISO é desenvolver normas sobre a temática ambiental de modo a 

padronizar os processos das organizações que utilizam recursos oriundos da natureza ou 

causam algum dano ambiental a ela por meio de suas atividades (CARVALHO; 

ABRANCHES; JÚNIOR, 2009). 

A norma apresenta requisitos que podem ser utilizados por organizações de 

qualquer porte e setor. Para Almeida (2002), a certificação de gestão ambiental tem por 

objetivo declarar que a empresa adota um SGA em conformidade com determinada norma da 

série ISO 14000. De acordo com o autor, a conquista do certificado é um diferencial 

importante, pois é um indutor de qualificação ambiental da organização, demonstrando que há 

conscientização ambiental e atendimento aos requisitos legais.  

Ainda segundo o autor, a organização que adota um SGA conforme a norma ISO 

14000 consegue integrar a sua política empresarial interesses econômicos e ambientais, além 

de conferir vantagens competitivas. 

As normas relativas aos SGA produzidas pela ISO são ISO 14001, ISO 14004 e 

ISO 14061, as duas primeiras de uso geral e a última específica para organizações florestais. 

Ambas foram traduzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e integram 

o conjunto de normas dessa instituição (BARBIERI, 2007). 

De acordo com o autor: 

A NBR ISO 14001:2004 é uma norma que contém os requisitos que podem ser 

objetivamente auditados para fins de certificação, registro ou autodeclaração e a 

NBR ISO 14004 fornece diretrizes, recomendações e exemplos para a empresa criar 

e aperfeiçoar o seu SGA (BARBIERI, 2007, p.167).  

Com o objetivo de conquistar maior credibilidade no mercado, as organizações 

buscam certificar os seus SGAs em normas como a ISO 14001. De acordo com ABNT (2004), 

a ISO 14001:2004 objetiva garantir a qualidade ambiental nas organizações por meio da 
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padronização de processos e acompanhamento das atividades. Além disso, a norma se aplica a 

qualquer organização que pretenda: 

a) estabelecer, implementar, manter e aprimorar um sistema da gestão ambiental; b) 

assegurar-se da conformidade com sua política ambiental definida; c) demonstrar 

conformidade com esta Norma ao: fazer uma auto-avaliação ou autodeclaração; 

buscar confirmação de sua conformidade por partes que tenham interesse na 

organização, tais como clientes; buscar confirmação de sua autodeclaração por meio 

de uma organização externa; buscar certificação/registro de seu sistema da gestão 

ambiental por uma organização externa (NBR ISO 14001:2004). 

Para Crotti, Maçaneiro e Kuhl (2016, p. 2), “os SGA que são certificados pela 

NBR ISO 14001:2004 surgem como alternativas para que as organizações estruturem suas 

atividades ambientais”. De acordo com os autores, a conscientização ambiental é o primeiro 

passo para a organização conquistar o SGA certificado pela ISO 14001: 2004. Além disso, é 

necessário que a organização atenda os cinco princípios estabelecidos pela norma: política 

ambiental, planejamento, implementação e operação, verificação e ação corretiva e, análise 

crítica (NBR ISO 14001:2004). 

A política ambiental é definida pela alta administração, sendo consolidada por 

meio de um documento escrito que aborde todos os valores e filosofia da empresa no que 

concerne ao meio ambiente, bem como aponte os requisitos necessários ao atendimento de 

sua política ambiental, por meio dos objetivos, metas e programas ambientais (EMBRAPA, 

2004). 

No planejamento a organização deve criar um plano para cumprir sua política 

ambiental (EMBRAPA, 2004). Este plano deve conter os tópicos: aspectos ambientais; 

requisitos legais e outros requisitos; objetivos e metas; e programas de gestão ambiental 

(NBR ISO 14001:2004).   

O princípio implementação e operação indica que para ocorrer a real implantação 

da ISO 14001, a organização deve desenvolver os mecanismos de apoio necessários para 

atender o que está previsto em sua política, e nos seus objetivos e metas ambientais 

(EMBRAPA, 2004).  

Na verificação há uma investigação para saber se a empresa está operando de 

acordo com o programa de gestão ambiental previamente definido, caso não esteja, é 

necessário entrar com uma ação corretiva (EMBRAPA, 2004). Já na etapa de análise, a alta 

administração deve analisar o SGA em intervalos planejados para assegurar sua adequação, 

pertinência e eficácia (NBR ISO 14001:2004).   
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Inspirado nos SGQ, o formato da ISO 14001:2004 é fundamentado na 

metodologia do ciclo PDCA, conhecido como planejar, executar, verificar e agir 

(CAPPARELLI, 2010). 

De acordo com NBR ISO 14001:2004, o PDCA pode ser descrito da seguinte 

forma: 

a) Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os 

resultados em concordância com a política ambiental da organização;  

b) Executar: Implementar os processos.  

c) Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a política 

ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados. 

d) Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema da gestão 

ambiental.  

Figura 01 – ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental 

 
Fonte: ABNT. NBR ISO 14001:2004 

O resultado da aplicação do SGA, conforme mostra a Figura 1, depende do 

comprometimento de todos os níveis da organização, em especial, da alta administração, e 

tem por objetivo um processo de melhoria contínua (DONAIRE, 2008). 

Espera-se que um SGA criado e mantido conforme esta norma promova o 

aperfeiçoamento contínuo do desempenho ambiental da organização (BARBIERI, 2007). No 

entanto, de acordo com Mattheus, Christini e Hendrickson (2006 apud CAPARELLI, 2010), a 

certificação ISO 14001 não é solução total para as questões ambientais, e um SGA deve ser 

mais amplo que os requerimentos da ISO 14001. Segundo os autores, é necessário direcionar 

o SGA para que seja útil, para isso, deve englobar o funcionamento da organização e sua 

cultura. 



28 

 

3 RESPONSABILIDADE SOCIAMBIENTAL 

A preocupação das organizações com as questões sociais e ambientais tem 

evoluindo ao longo dos anos devido às pressões exercidas pelo mercado e pelos acordos 

internacionais firmados nas últimas décadas. 

 De acordo com Conceição et al. (2011), a responsabilidade das empresas para 

com a sociedade e o meio ambiente tem se tornado crescente e fundamental para sua 

sobrevivência no mercado, principalmente pela necessidade de apresentarem respostas ao 

processo de industrialização que causou efeitos nocivos ao ambiente. 

O desafio das organizações contemporâneas tem sido incorporar as questões 

sociais e ambientais como parte de sua filosofia empresarial, tratando-as como uma 

oportunidade de negócio e diferencial competitivo. Para Andrade, Tachizawa e Carvalho 

(2012) as empresas bem-sucedidas do futuro serão aquelas que conseguirem superar esse 

desafio. 

O tema gestão socialmente responsável tem conquistado crescente espaço nos 

meios acadêmicos, empresariais e políticos por proporcionar práticas sustentáveis na gestão 

empresarial (SCHOMMER; ROCHA, 2007).  

Os programas de responsabilidade socioambiental começaram a ter maior 

evidência a partir da década de 90, quando as empresas começaram a aderir às certificações 

como uma oportunidade de mercado (LOPES; PACAGNAN, 2014). Nesse novo contexto, a 

proteção ambiental passa a fazer parte dos objetivos de negócios, e o meio ambiente não é 

mais encarado como um adicional de custo, mas como uma possibilidade de lucro 

(SANCHES, 2000). 

A responsabilidade socioambiental evidencia a interface das questões sociais com 

as questões ambientais. De acordo com Schommer e Rocha (2007) ela se apresenta como um 

desdobramento da responsabilidade social alinhado ao desenvolvimento sustentável, 

conciliando crescimento econômico, proteção ambiental e justiça social. 

Para Monteiro, Cecatto e Gardin (2015), a responsabilidade socioambiental é uma 

ferramenta positiva para as organizações, pois auxilia na identificação, prevenção e correção 

das consequências indesejadas de suas atividades. Além disso, deixou de ser uma opção para 

as empresas e passou a ser uma questão de visão, de estratégia e competitividade. 

O consumidor agora procura interagir com organizações que sejam éticas, que 

tenham boa imagem institucional e que atuem de forma socioambientalmente responsável 

(TACHIZAWA; ANDRADE, 2008). Logo, a responsabilidade socioambiental surge como 

resposta das empresas às mudanças do mercado e ao perfil do novo consumidor.   
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De acordo com Alves (2001), o papel das organizações na sociedade não se 

delimita a produção de bens ou prestação de serviços, nem mesmo a maximização do lucro, 

mas em gerar riquezas em sentido mais amplo. Ao inserir a variável ambiental em seu 

processo de gestão, a organização está interligando-a as variáveis econômica, tecnológica, 

competitiva, cultural, demográfica, sociocultural e político-legal, o que acaba resultando na 

absorvição do princípio da sustentabilidade. Além disso, a problemática socioambiental 

incorpora as questões sobre a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e coletividades 

(LEANDRO et al., 2015). 

Elkington e Burke (1989 apud DONAIRE, 2008, p. 50) elaboraram os dez passos 

que levariam uma organização a excelência ambiental: 

1º Desenvolva e publique uma política ambiental; 2º Estabeleça metas e continue a 

avaliar os ganhos; 3º Defina claramente as responsabilidades ambientais de cada 

uma das áreas e do pessoal administrativo; 4º Divulgue interna e externamente a 

política, os objetivos e metas e as responsabilidades; 5º Obtenha recursos 

adequados; 6º Eduque e treine seu pessoal e informe os consumidores e a 

comunidade; 7º Acompanhe a situação ambiental da empresa e faça auditorias e 

relatórios; 8º Acompanhe a evolução da discussão sobre a questão ambiental; 9º 

Contribua para os programas ambientais da comunidade e invista em pesquisa e 

desenvolvimento à área ambiental; 10º Ajude a conciliar os diferentes interesses 

existentes entre todos os envolvidos: empresa, consumidores, comunidade, 

acionistas, etc. 

Bossle (2008) destaca que apesar de toda conscientização que vem sendo feita por 

órgãos e instituições nacionais e internacionais acerca da temática ambiental, ainda existe 

empresas usando o conceito de responsabilidade socioambiental apenas para se colocarem em 

evidência. Ainda assim, segundo Nascimento, Lemos e Melo (2008), qualquer ação que 

favoreça a melhoria da qualidade de vida ou qualidade ambiental são ações consideradas 

socialmente responsáveis.  

3.1 Responsabilidade Social 

A Responsabilidade Social é um tema recente, polemico e dinâmico (TENÓRIO, 

2006), não havendo uma definição de aceitação universal, por isso, é comum ler artigos 

retratando da falta de consenso quanto ao conceito.  De acordo com Maia (2007), a definição 

de Responsabilidade Social ainda está em construção. 

A diversificação de conceitos formam múltiplas terminologias. Na literatura 

encontrarmos os termos: Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Responsabilidade 

Social (RS), Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Cidadania Empresarial entre outros. 

Para Aguiar (2006), a compreensão do tema varia de acordo com referências 

pessoais e culturais dos estudiosos. Segundo a autora, grande parte das organizações discute o 

tema a partir da definição proposta pelo Instituto Ethos: 
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“Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define pela relação 

ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 

sociais” (INSTITUTO ETHOS). 

Segundo Ashely (2003), uma das primeiras referências a respeito da 

responsabilidade social foi publicada por Bowen, em 1953, que a definiu como: “Obrigação 

do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que 

sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade”.  

O quadro seguinte traz algumas definições de Responsabilidade Social segundo os 

principais estudiosos do tema. 

Quadro 02 – Definições de Responsabilidade Social 
AUTOR DEFINIÇÃO 

Carrol (1979, apud 

Barbieri; Cajazeiras, 2012) 

“Expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem 

em relação às organizações” (CARROL, 1979 apud BARBIERI; 

CAJAZEIRAS, 2012, p.53). 
Barbosa e Rabaça (2001) Compromisso da organização com a sociedade por meio de uma atuação 

responsável, ética, em harmonia com o ecossistema, com o crescimento 

econômico e com o desenvolvimento social (BARBOSA; RABAÇA, 2001). 
Ashley (2003) “É o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo amplo, 

ou a alguma comunidade, de modo específico, agindo pro ativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e sua prestação 

de contas para com ela” (ASHLEY, 2003, p. 6). 
Confederação Nacional da 

Indústria (2006) 

Um conjunto de iniciativas por meio das quais as empresas buscam – 

voluntariamente – integrar considerações de natureza ética, social e ambiental 

às suas interações com clientes, colaboradores, fornecedores, concorrentes, 

acionistas, governos e comunidades – as chamadas “partes interessadas” – 

visando ao desenvolvimento de negócios sustentáveis (CNI, 2006, p.9). 
Tenório (2006) “Compromisso da empresa com a sociedade na busca da melhoria da qualidade 

de vida da comunidade” (TENÓRIO, 2006, p. 32). 
Nascimento, Lemos e 

Mello (2008) 

“É a constituição de uma relação ética e transparente da organização com sua 

cadeia de relações” (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, p.46). 
Berté (2012) “Envolvimento de todas as pessoas e de todos os gestores na gestão ambiental” 

(BERTÉ, 2012, p.39). 
Dias (2012) “Um conjunto de ideias e práticas da organização que fazem parte de sua 

estratégia e que tem como objetivo evitar prejuízos e/ou gerar benefícios para 

todas as partes interessadas (stakeholders) na atividade da empresa 

(consumidores, empregados, acionistas, comunidade local, meio ambiente etc.), 

adotando métodos racionais para atingir esses fins e que devem resultar em 

benefícios tanto para a organização quanto para a sociedade” (DIAS, 2012, 

p.20). 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de DIAS (2012), BERTÉ (2012), ASHELY (2003), CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA (2006); BARBOSA; RABAÇA (2001); TENÓRIO (2006) e CARROL (1979, 

apud BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012); NASCIMENTO; LEMOS; MELLO (2008). 

Segundo Barbieri e Cajazeiras (2012), a definição de responsabilidade social mais 

citada pela literatura é a que foi desenvolvida por Carrol (1979), que subdividiu a 
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responsabilidade social em quatro dimensões: econômica, legais, éticas e filantrópicas, 

constituindo a pirâmide de Responsabilidade Social de Carrol, conforme mostra a Figura 2. 

Figura 02 – Pirâmide de Responsabilidade Social de Carrol 

 
Fonte: Carroll (1979 apud CORTEZ; BELLEN; ZARO, 2014). 

A responsabilidade econômica seria a base de sustentação da pirâmide, remetendo 

ao fato de que a empresa deve ser lucrativa. De acordo com Carroll (1979 apud BARBIERI; 

CAJAZEIRAS, 2012), antes de qualquer coisa, a empresa é unidade econômica da sociedade 

e tem por responsabilidade produzir bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los com 

lucro. 

O segundo estágio de responsabilidade é o legal, cabendo às organizações 

obedecer às leis estabelecidas, pois a sociedade espera que as mesmas cumpram sua missão 

econômica dentro de uma estrutura legal (BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012).  

O terceiro estágio envolve os princípios éticos e morais de acordo com os 

parâmetros aceitáveis pela sociedade. Enquanto a responsabilidade legal refere-se à 

expectativa de atuar conforme a lei, a ética se refere à obrigação de fazer o que é certo e justo, 

evitando causar danos às pessoas (BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012). 

Por fim, após obedecer aos estágios anteriores, à empresa cria condições para 

exercer a responsabilidade filantrópica. Esse estágio envolve o comprometimento das 

organizações em ações e programas que promovam o bem-estar humano (BARBIERI; 

CAJAZEIRAS, 2012). 
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Tenório (2006) explica a abordagem histórica da responsabilidade social em dois 

períodos. Até a década de 1950 assumiu dimensão estritamente econômica, ligada à 

capacidade empresarial de gerar lucros e empregos, além do cumprimento das obrigações 

legais. De 1950 até os dias atuais incorpora os objetivos sociais ao plano de negócios, como 

forma de integrar as organizações à sociedade. 

De acordo com o autor, no Brasil:  

A discussão sobre o tema está associada à transição de valores que o país atravessa, 

de uma sociedade industrial, onde a responsabilidade social assume conotação 

econômica, para uma sociedade pós- industrial, onde o tema valoriza aspectos 

relacionados à melhoria da qualidade de vida (TENÓRIO, 2006, p.26). 

Os principais estudiosos do tema destacam que não existe um único modo de se 

praticar a responsabilidade social, pois cada organização adota uma maneira em virtude de 

múltiplas variáveis, como por exemplo, em função do setor que está inserido, da sua 

localidade ou de seu tamanho. De acordo com Donaire (2008, p 20), “a responsabilidade 

social assume diversas formas, incluindo proteção ambiental, projetos filantrópicos e 

educacionais, planejamento da comunidade, equidade nas oportunidades de emprego, serviços 

sociais em geral”. Para Nascimento, Lemos e Mello (2008), uma organização exerce a 

responsabilidade social quando estabelece metas empresariais que conciliam o 

desenvolvimento sustentável social com o ambiental.  

No entanto, é importante não confundir responsabilidade social com caridade ou 

filantropia. Tenório (2006, p. 28) define filantropia empresarial como “ação social de natureza 

assistencialista, caridosa e predominantemente temporária”, a prática do ato filantrópico não 

garante que as empresas estejam respeitando o meio ambiente. Já caridade é um sentimento de 

complacência e piedade (XIMENES, 1999).  

De acordo com Tenório (2006), a responsabilidade social está diretamente 

relacionada com as intensas mudanças e transformações que estão ocorrendo no mundo e que 

envolvem de todas as formas as empresas, sejam elas responsáveis pelos acontecimentos ou 

afetadas pelas ocorrências no âmbito sociocultural, econômico e ambiental. 

Para Donaire (2008, p.22): 

“As organizações devem colaborar para a solução das questões sociais, não só 

porque podem ter contribuído para o seu surgimento, mas também porque dispõem 

de talento gerencial, especializações técnicas e disponibilidade de recursos e 

materiais que poderão ser extremamente úteis no melhor equacionamento de tais 

problemas”. 
 

A responsabilidade social foi incorporada ao meio organizacional quando as 

empresas começaram a compreender que suas estratégias de competitividade devem ser 



33 

 

baseadas no atendimento das exigências da sociedade, o que incrementa a competitividade, 

pois incorpora padrões de excelência que são levados em consideração pelos consumidores. 

De acordo com Silva, Mantovani e Batista (2009), as empresas estão competindo 

em um ambiente de negócios cada vez mais complexo no qual não é mais suficiente oferecer 

qualidade e preço competitivo, além de obedecer às leis e pagar impostos, é necessário 

também que a organização considere os impactos que suas atividades causam ao seu entorno. 

Segundo Nascimento, Lemos e Mello (2008), existe três diferentes níveis de 

envolvimento organizacional na responsabilidade social, a obrigação social, a 

responsabilidade social e a sensibilidade social. No Quadro 3 estão descritas cada uma das 

abordagens. 

Quadro 03: Níveis de Sensibilidade Social das Organizações 

Abordagem da obrigação social 

As únicas obrigações de responsabilidade social da 

empresa são exigidas por lei. Não se realiza nenhuma 

ação na área socioambiental. 

Abordagem da responsabilidade social 

A empresa tem responsabilidades econômicas e 

sociais, mas somente até o ponto em que o bem-estar 

econômico da empresa não é afetado. Essa postura é 

denominada de adaptação reativa.  

Abordagem da sensibilidade social 

Além de ter responsabilidades econômicas e sociais, a 

empresa se antecipa aos futuros problemas sociais e 

destina recursos organizacionais para lidar com esses 

problemas, através de uma adaptação proativa. Os 

gestores compatibilizam os interesses da empresa com 

os interesses da sociedade. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). 

De acordo com os autores, a gestão socioambiental recomenda a abordagem da 

sensibilidade social, pois a organização deve antever os impactos de suas atividades num 

contexto mais global (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008,). 

Muitos empresários já compreenderam que investir no bem-estar da comunidade em 

que atuam é um diferencial entre as organizações que se omitem e as que respeitam a 

sociedade. Desse modo, a responsabilidade social é uma importante ferramenta para 

identificar, prevenir e corrigir as consequências indesejadas das atividades empresariais, indo 

além do que é exigido pela legislação, e além das responsabilidades econômicas (DIAS, 

2012). 

3.2 Sustentabilidade 

As discussões sobre o desenvolvimento sustentável surgiram no final da década de 

60 com os estudos da ONU sobre as consequências ambientais do desenvolvimento 
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econômico. A Declaração de Estocolmo, em 1972, foi o primeiro documento a fazer menção 

do que seria desenvolvimento sustentável:  

“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”. Declaração de 

Estocolmo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1972).  

O termo sustentabilidade somente difundiu-se a partir de 1987 durante a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), e de acordo com o 

relatório de Brundtlant significa “capacidade de satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1988, p.8).  

Após divulgação do conceito a comissão elaborou a Agenda 21 com o objetivo de 

refletir sobre os principais problemas ambientais (OLIVEIRA et al., 2012). Por meio desse 

documento a comissão propunha um compromisso político internacional que compatibilizasse 

crescimento econômico com redução da pobreza e conservação ambiental. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente brasileiro, a Agenda 21 é um “instrumento de planejamento 

para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. 

O enfoque principal da sustentabilidade é relacionar a proteção ambiental com o 

desenvolvimento social e econômico por meio de discursos e práticas rentáveis. Almeida 

(2002) afirma que a busca da sustentabilidade é um processo, sendo a própria construção do 

conceito uma tarefa ainda em andamento e muito longe do fim. 

Existem pressões externas, econômicas, políticas e sociais para que as 

organizações incorporem a sustentabilidade nas suas diretrizes. Para ser sustentável a 

organização deve considerar em suas ações as dimensões econômica, social e ambiental, de 

modo a minimizar seu impacto sobre o meio ambiente por meio da responsabilidade e da 

gestão ambiental, além de exercer ações sociais para a comunidade, por meio da 

responsabilidade social (AZEVEDO, 2006). 

Almeida (2002) complementa o posicionamento de Azevedo (2006) ressaltando 

que as organizações também devem buscar em todas as suas ações e decisões, processos e 

produtos, a ecoeficiência. Segundo o autor, a ecoeficência é uma filosofia de gestão 

empresarial que incorpora a gestão ambiental, tornando as organizações mais competitivas, 

inovadoras e ambientalmente responsáveis. Ou seja, “ser ecoeficiente significa combinar 
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desempenho econômico e desempenho ambiental para criar e promover valores com menor 

impacto sobre o meio ambiente” (ALMEIDA, 2002, p.103). 

Ainda segundo o autor, a empresa que deseja ser sustentável além de incorporar 

aos seus objetivos o cuidado com o meio ambiente, deve preocupar-se com os stakeholders- 

público interno, fornecedores, clientes, acionistas, comunidade, governo, sociedade entre 

outros. Assim, a discussão da sustentabilidade é transversal à questão da responsabilidade 

social. De acordo com Barbieri e Cajazeiras (2012), contribuir para o desenvolvimento 

sustentável deve ser o objetivo da empresa e a responsabilidade social o meio para tornar sua 

contribuição efetiva. Da ligação desses conceitos, o de responsabilidade social e o de 

desenvolvimento sustentável, surge o conceito de empresa sustentável. 

A sustentabilidade representa uma mudança na mentalidade empresarial, pois 

além de ser uma iniciativa ambiental passa a ser uma estratégia empresarial que gera valor a 

partir da busca de melhores resultados sociais e ambientais (SOARES et al., 2014). Para Filho 

(2004), quanto antes às organizações considerarem o meio ambiente como seu principal 

desafio e oportunidade, maior serão suas chances de sobrevivência no mercado. 

Para Teles et al. (2016), os benefícios da adoção da sustentabilidade na prática 

empresarial são muitos, entre eles: 

a) Redução de custos devido à utilização de métodos de produção mais limpo; b) 

redução de custos relacionados à saúde e segurança, visto que, há melhorias com o 

bem estar dos trabalhadores e da comunidade; c) fácil acesso a instituições de 

crédito; d) melhoria da reputação da empresa; e) vantagens no mercado, através de 

um relacionamento mais estreito com os clientes, entre outros (TELES et al, 2006). 

Segundo o Instituto Ethos (2012), “ter sustentabilidade significa assegurar o 

sucesso do negócio no longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade, um meio ambiente saudável e uma sociedade estável”. 

Tratar da sustentabilidade nos negócios não é algo simples e não possui um 

formato único de atuação. Percebe-se uma padronização de sistemas de gestão e 

monitoramento ambiental, na maioria das vezes exigida por lei (LEITÃO; KOMOTO; 

NEUTZLING, 2016). De acordo com Barbieri e Cajazeiras (2012), seguir a legislação é o 

patamar mínimo que se espera de qualquer organização. Os autores complementam 

destacando que é necessário muito mais do que acatar a legislação, “a organização sustentável 

incorpora os conceitos e objetivos relacionados com o desenvolvimento sustentável nas suas 

políticas e práticas de modo consciente” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012, p.68).  

Uma empresa sustentável é aquela que gera benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, conhecido como os três pilares da sustentabilidade. De acordo com Teles et al. 
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(2016), para alcançar a sustentabilidade as organizações devem integrar essas três dimensões 

a gestão da empresa, assim, alcançaram transformações no modelo empresarial que 

garantiram a sustentabilidade a longo prazo.  
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4 MÉTODO DA PESQUISA 

Segundo Marcone e Lakatos (2003, p. 154) a pesquisa é “um procedimento formal 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade”. Para Gil (2002), a pesquisa é um procedimento 

racional e sistemático que objetiva fornecer respostas aos problemas que são propostos.  

A pesquisa sobre o Sistema de Gestão Socioambiental na empresa Esmaltec, sob o 

ponto de vista de seus objetivos possui caráter exploratório e descritivo, já do ponto de vista 

técnico classifica-se como um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica e documental. 

A pesquisa também possui uma abordagem qualitativa, pois conforme Prodanov e 

Freitas (2013), o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em 

questão, levando a um estudo intensivo, com o intuito de investigar as questões propostas. 

A pesquisa é classificada com um estudo de caso, uma vez que, houve  coleta de 

dados primários na empresa Esmaltec. Segundo Yin (2001), o estudo de caso vem sendo 

usado como estratégia de pesquisa na psicologia, sociologia, ciência política e administração. 

Conforme o autor, “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinar acontecimentos 

contemporâneos” (YIN, 2001, p. 27).  

Segundo Gil (2002), as pesquisas exploratórias têm por objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema através do aprimoramento de ideias. Já nas pesquisas 

descritivas, conforme Andrade (2010), “os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. 

Prodanov e Freitas (2013, p.53) destacam que: 

“As pesquisas descritivas são, juntamente com as pesquisas exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

Em sua forma mais simples, as pesquisas descritivas aproximam-se das 

exploratórias, quando proporcionam uma nova visão do problema”. 

Já a pesquisa documental, baseia-se em materiais que ainda não receberam um 

tratamento crítico (PRODANOV; FREITAS, 2013). De acordo com Gil (2002, p.46): 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as 

fontes são constituídas, sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, 

na pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. 

Ainda segundo o autor, esse tipo de pesquisa pode se valer de documentos de 

primeira mão, ou seja, aqueles que não receberam nenhum tratamento analítico, como por 

exemplo, documentos conservados em arquivos de órgão públicos e instituições privadas; ou 

documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, como é o caso dos 

relatórios de empresas e das tabelas estatísticas (GIL, 2002).  
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Em relação aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, pois os fatos foram 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem a interferência do 

pesquisador (ANDRADE, 2010), e uma das características mais significativa desse tipo de 

pesquisa é a utilização de questionários para a coleta de dados. 

O estudo obteve dados de fontes primárias e secundárias. Os dados secundários 

foram extraídos do site da empresa e da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 

Eletrônicos (ELETROS), além de documentos disponibilizados pela empresa, tais como: 

Relatórios Ambientais, Relatório de Sustentabilidades, Procedimentos de Gestão, tabela de 

indicadores ambientais, entre outros. 

 Já os dados primários foram obtidos através de um questionário encaminhado por 

email ao responsável pela área de gestão ambiental e a assistente social da empresa. O 

questionário foi desenvolvido pelo próprio pesquisado e procurou abordar questões 

relacionadas à: impacto ambiental, sistema de gestão ambiental, vantagem competitiva e 

responsabilidade social. 

A tabulação dos dados foi feita por meio da análise do discurso. Segundo 

Charaudeau e Maingueneau (2004), a análise do discurso consiste em analisar a estrutura de 

um texto e, a partir disto, compreender as construções ideológicas presentes, uma vez que a 

coleta dos dados primários ocorreu através de um questionário de cunho subjetivo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse tópico serão apresentados os dados levantados junto à empresa Esmaltec 

sobre seu Sistema de Gestão Socioambiental. Além disso, caracterizou-se seu mercado de 

atuação, e fez-se um breve relato de sua história institucional. 

5.1 Caracterização do mercado de atuação da empresa 

O complexo eletrônico é um dos segmentos mais dinâmicos e inovador do 

mercado, estando dividido em indústrias de informática, telecomunicações, automoções e 

bens eletrônicos de consumo. 

A terminologia linha branca foi atribuída em função da cor que esses 

eletrodomésticos costumam apresentar, em especial fogões e refrigeradores. De maneira geral, 

a linha branca é composta por refrigeradores, freezers verticais e horizontais, lavadoras, 

secadoras, fogões, condicionadores de ar e fornos micro-ondas (IPECE, 2008). 

Segundo Mascarenhas (2005), a indústria de eletrodomésticos de linha branca 

sempre foi uma referência nacional, pois a essencialidade dos produtos faz com que a falta de 

fogão em uma residência, por exemplo, seja indício de pobreza.  

A Tabela 1 reafirma a essencialidade dos produtos mostrando o aumento da 

presença de alguns eletrodomésticos de linha branca nos lares brasileiros. 

Tabela 1 – Presença dos eletrodomésticos de linha branca nos domicílios brasileiros 

Produto 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Fogões 
53.348 

milhões 

55.282 

milhões 

56.541 

milhões 

57.638 

milhões 

60.447 

milhões 

62.063 

milhões 

64.323 

milhões 

66.240 

milhões 

67,249 

milhões 

Refrigeradores 
48.711 

milhões 

51.158 

milhões 

52.989 

milhões 

54.716 

milhões 

58.690 

milhões 

60.744 

milhões 

63.315 

milhões 

65.401 

milhões 

66,563 

milhões 
Máquinas de 

lavar 

20.942 

milhões 

22.259 

milhões 

23.899 

milhões 

25.968 

milhões 

31.250 

milhões 

34.654 

milhões 

37.421 

milhões 

39.339 

milhões 

41,601 

milhões 

Freezer 
8.980 

milhões 

9.188 

milhões 

9.236 

milhões 

8.919 

milhões 

10.077 

milhões 

10.460 

milhões 

11.103 

milhões 

11.047 

milhões 

11,485 

milhões 
Fonte: ELETROS, adaptado pelo autor. 

De acordo com os dados do setor, a demanda nacional é aquecida para fogões, 

refrigeradores, bebedouros, purificadores, freezers horizontais e máquinas de lavar roupas. 

Nas últimas décadas, o segmento nacional foi marcado por um processo de 

internacionalização em que indústrias nacionais passaram a ser incorporadas por empresas de 

capital estrangeiro (MARTINEZ, 2004). O processo de aquisições pode ser justificado pelo 

interesse na eficiência produtiva, no desempenho exportador e pelo potencial de crescimento 

do mercado nacional (CUNHA, 2003). 

Desde então, o mercado brasileiro vem sendo dominado por um pequeno número 

de grandes empresas que competem entrem si por meio do lançamento de produtos 

diferenciados (CUNHA 2003), e dos fatores que influenciam sua demanda a renda é o que 
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mais interfere na hora da compra, paralelamente, estão o design e a tecnologia agregada. As 

principais marcas comercializadas são Eletrolux, Brastemp e Consul, todas controladas por 

grandes conglomerados líderes mundiais. Entre umas das poucas empresas de capital nacional 

está a Esmaltec, empresa do estudo desta monografia. 

A globalização vem influenciando a dinâmica do mercado e a demanda desses 

produtos. Nos últimos 10 anos houve uma queda de 80% no volume de exportação, em 

especial do fogão, que é considerado o carro chefe. 

No entanto, a indústria oligopolista de linha branca tende a gerar uma elevada 

rentabilidade a partir da introdução permanente de novos produtos pelo conjunto de suas 

principais empresas (CUNHA, 2003). A perspectiva de expansão do mercado encontra-se 

principalmente na reposição e renovação dos eletrodomésticos já existentes através do 

lançamento de novos produtos com design diferenciado.  

5.2 Apresentação da empresa 

A empresa objeto de estudo da pesquisa é a Esmaltec S/A, pertencente ao Grupo 

Edson Queiroz. O grupo iniciou suas atividades no ramo de metalurgia com duas empresas: a 

Tecnomecânica Norte - Tecnorte (fabricante de recipientes para GLP), fundada em 23 de 

outubro de 1963 e a Estamparia e Esmaltação Nordeste Esmaltec (fabricante de fogões 

domésticos), fundada em dezembro do mesmo ano. Em março de 1984, as duas empresas 

passam por uma fusão e foram incorporadas pela Tecnomecânica Esmaltec. 

A Esmaltec S/A é uma das indústrias mais modernas da América Latina, com mais 

de quatro décadas de atuação. A empresa é a maior consumidora de aço do Nordeste e única 

indústria a produzir linha branca completa localizada fora do eixo Sul-Sudeste. Seu parque 

fabril é considerado um dos mais modernos em termos de equipamentos e tecnologia de 

produção e gestão. 

Localizada no Distrito Industrial de Maracanaú – CE, a fábrica possui uma área de 

360 mil metros quadrados e produz aproximadamente 190.260 eletrodomésticos por mês, 

entre fogões, bebedouros, refrigeradores, freezers, purificadores e cooktops. 

A Esmaltec tem como visão de negócio proporcionar satisfação aos seus clientes 

através de produtos de qualidades e soluções inovadoras, sendo um dos líderes no segmento 

de eletrodomésticos. Sua missão é com satisfação e criatividade oferecer produtos e serviços 

que promovam qualidade de vida a seus consumidores. Seus valores são a ética, o 

compromisso, a coerência, o respeito e a transparência. 
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A grandeza da empresa se reflete na sua presença em todo o Brasil e nos mercados 

da América do Sul, América Central, Caribe, Estados Unidos, Oceania e Oriente Médio. Seus 

produtos chegam a mais de 50 países e fazem da marca um sinônimo de credibilidade. 

A empresa tem como principais clientes os Grupos Pão de Açucar e WalMart, as 

lojas de varejo Magazine Luiza, Rabelo, Insinuante, Ricardo Eletro, Eletroshopping, Macavi e 

a concessionária de energia Enel. 

5.3 Responsabilidade Ambiental na Esmaltec 

Nesse tópico será apresentada as práticas de gestão desenvolvidas pela Esmaltec 

em prol das questões ambientais. De acordo com a política da empresa, a gestão ambiental 

não pode ser vista como obrigação, já que das suas ações depende o equilíbrio, a preservação 

e a continuidade do ambiente em que vivemos, por isso, o assunto está sempre em pauta nas 

reuniões da alta gerencia. 

Produzir com qualidade e competitividade preservando o meio ambiente e o 

recursos naturais disponíveis é um dos princípios da Esmaltec. Por ser influente no mercado, a 

empresa procura estabelecer uma política de trabalho com pilares de atuação que demonstre 

seu interesse pelas questões ambientais. Assim, espera atender às expectativas dos clientes, 

dos colaboradores, dos acionistas e da sociedade através da: 

 Proteção ao meio ambiente;  

 Prevenção à poluição;  

 Melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços;  

 Gerenciamento dos aspectos ambientais;  

 Valorização dos recursos naturais;  

 Atendimento aos requisitos legais e estatutários;  

 Preservação da saúde e segurança dos seus colaboradores. 

5.3.1 Gestão Ambiental na Esmaltec 

A empresa possui um Sistema de Gestão Integrado (SGI) baseado nos requisitos 

das normas NBR ISO 9001 e 14001. O SGI abrange as áreas de Gestão da Qualidade de 

Sistemas, Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho. No que concerne a Gestão Ambiental, 

as diretrizes englobam as seguintes premissas: Água e Efluentes, Energia e Combustíveis, 

Emissões Atmosféricas, Iniciativas Ambientais, Produtos Ecológicos, Resíduos Sólidos e 

Manufatura Reversa, aonde a partir dessas premissas foram definidas como metas a redução 

de consumo dos recursos naturais e a redução na geração de resíduos. 
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Para alcançar essas metas, a Esmaltec desenvolve e implementa ações tais como: 

os componentes e as matérias-primas utilizadas nos processos de fabricação levam em conta 

sua origem e os impactos que causam ao meio ambiente, procurando sempre utilizar o mínimo 

necessário para os processos; utiliza tecnologia limpa que proporciona uma produção mais 

limpa, menos agressiva e com menor impacto ambiental; além de investir em novas máquinas 

e equipamentos de forma a maximizar o uso dos insumos. 

Apesar de não ser certificada pela NBR ISO 14001, a empresa desenvolve boas 

práticas normativas, e por ser certificadas na NBR ISO 9001, nas auditorias internas são 

realizadas auditorias integradas validando as ações, os indicadores e os procedimentos 

ambientais homologados. 

Para coordenar as atividades, a empresa formalizou a constituição da área de 

gestão ambiental, vinculada à área de segurança do trabalho, ambas pertencentes à gerência 

administrativa. Nesse setor está alocado um analista ambiental, que trata dos controles para 

atendimento aos requisitos legais; um assistente administrativo, que responde pela 

organização da documentação da gestão ambiental; e um estagiário, que assessora no 

monitoramento das ações ambientais em curso. 

Objetivando  que todo o corpo gerencial e os demais colaboradores tenham plena 

ciência dos objetivos e das metas ambientais, a área de gestão ambiental promove 

internamente campanhas e ações que estimulam os colaboradores a construírem os 

conhecimentos necessários para busca de soluções aos problemas que se apresentam no seu 

ambiente de trabalho, além de levá-los a se integrar as boas práticas. 

Para melhor efeito de divulgação, as campanhas também são divulgadas na rede 

intranet da empresa, em flanelógrafos e pelos gestores dos setores. A campanha da Figura 3, 

por exemplo, foi de grande repercussão, pois envolvia a formação de equipes e premiação. 

Todos os anos, em junho, a empresa realiza uma programação em prol da 

divulgação e da interação dos colaboradores com as questões ambientais no dia do meio 

ambiente. A Figura 4 mostra a programação realizada pela empresa este ano em 

comemoração a data. 
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                     Figura 3 – Campanha de Arrecadação de Garrafas Pet 

 
                     Fonte: Disponibilizado pela empresa 

 
    Figura 4 – Programação do Dia do Meio Ambiente 

 
    Fonte: Disponibilizado pela empresa. 
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As auditorias ambientais são periódicas, ocorrendo bimestralmente a blitz da 

gestão ambiental, aonde todas as áreas da empresa são mapeadas e auditadas, sendo 

verificados itens como coleta seletiva, vazamento de água, consumo de energia, vazamento de 

produto químico e conhecimento dos colaboradores sobre coleta seletiva e preservação do 

meio ambiente. Também ocorrem auditorias 5S, aonde são verificados a situação das lixeiras 

seletivas e a prática da separação de materiais. 

A Figura 5 apresenta o mapeamento da área externa da fábrica.  

Figura 5 – Mapeamento da Área Externa da Fábrica 

 
 

 

  

 

 

 

Fonte: Disponibilizado pela empresa 

A responsabilidade do gerenciamento dessas auditorias cabe à área da gestão 

ambiental que verifica todos os processos da empresa sempre na busca de evidencias de 

conformidade com os requisitos legais e as boas práticas. As análises dos indicadores são 

documentadas nos formulários desenvolvidos para este fim (ANEXO A). Caso os resultados 

desejados não sejam alcançados, a empresa desenvolve ações corretivas. Na coleta de 

resíduos sólidos, por exemplo, o índice de melhoria deverá ser 10% do planejado, caso o 

contrário, a empresa deverá intensificar e revisar a forma de divulgação. 

 

A – Moinho Plástico 

B – Descarte de Assistência 

Técnica 

C – Depósito da Manutenção 

D – Laboratório Químico 

E – Depósito de Extintores 

F – Área Comum 

G – Manutenção dos Contentores 

H – Casa de bombas de Incêndio 

I - Decapagem/Desplacamento 

J - Subestação 69Kv 

K – Serralheria 

L - Almoxarifado Fogão  

 

 

M - Compress. / Dep. de Máquinas 

N - Descarte de perigosos 

O - Berçário 

P - ETE 

Q - Lago e contorno 

R - Área aberta da Refrigeração 

S - Dep. de Gases e Isocianato 

T - Rua da Refrigeração 

U - APA 2 

V - Descarte Refrigeração 
X - Entrada Estamparia Fogões 

W - Depósito de resíduos 

Y - Entrada Estamparia Fogões 

 

 

 

 

Z - APA 1 

1 - Pátio da sucata 

2 - Portaria / Estacion.caminhões 

3 - Compressores Botijão 

4 - Depósito de Inflamáveis 

5 – ETA 

6 - Corte de chapas 

7 - Entrada da Estamparia 

8 - Docas da refrigeração 

9 - Entrada da fábrica de botijões  

10 - Docas Almox. de 

Embalagens 

11 - Área de descanso 
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5.3.2 Programa de Gerenciamento Ambiental na Esmaltec 

Por exercer atividade industrial, a Esmaltec provoca alguns impactos ambientais 

que se traduzem normalmente em resíduos, emissões e consumos de recursos naturais. No 

entanto, a empresa vem buscando minimizar esses impactos por meio de metas de consumo e 

ações para atingir essas metas. Além disso, a empresa possui setores de Engenharia de 

Produtos, Engenharia Industrial, Laboratórios e Gestão de Fornecedores, que atuam em 

conjunto no desenvolvimento de novos produtos, matérias-primas e insumos, sempre 

buscando novos materiais e novas tecnologias para os processos.  

Em geral, o gerenciamento ambiental da Esmaltec envolve um conjunto de 

métodos, técnicas e procedimentos implantados, operados e monitorados com o objetivo de 

atender a legislação, prevenir riscos e evitar passivos ambientais. A empresa adota um sistema 

de gerenciamento ambiental que administra a qualidade do ar, da água e dos resíduos sólidos.  

O gerenciamento da qualidade do ar objetiva o controle das emissões dos gases 

resultantes da combustão dos motores e dos ruídos na periferia da empresa, verificando se os 

mesmo estão dentro dos limites estabelecidos. Dentre as medidas adotadas pela empresa está 

o monitorado mensal de pelo menos 10 veículos da frota própria, a fim de avaliar o teor de 

fuligem do gás de escapamento. Os veículos que atenderem ao limite de emissão (40%) 

poderão acessar as dependências da empresa livremente por 60 dias. Já os veículos 

reprovados devem ser encaminhados para manutenção corretiva.  

A empresa fornece treinamentos aos seus motoristas na utilização desses veículos, 

a fim de que sua condução seja sempre dentro da faixa de maior economia, evitando 

acelerações acima da recomendada pela manutenção durante a compactação dos resíduos 

sólidos. 

O monitoramento dessas emissões é de responsabilidade da área de gestão 

ambiental, e todo o processo de acompanhamento está previsto e explicado na Instrução de 

Trabalho IAD-06 (ANEXO B). 

Além disso, com o objetivo de atender os requisitos legais da Resolução 

CONAMA 382/06, a empresa controla a qualidade do ar por meio da Análise de Emissões 

Atmosféricas. A análise ocorre anualmente e é realizada por uma empresa terceirizada. O ar é 

captado e levado para análise de laboratório, e em posse dos resultados é elaborado o 

Relatório de Emissões Atmosféricas. Os equipamentos ficam instalados no estacionamento e a 

área é demarcada pela segurança do trabalho. 

Quanto aos equipamentos de produção, os mesmo são dotados de sistema de 

exaustão a fim de garantir que os resíduos gerados não causem danos às pessoas nem ao meio 
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ambiente. Preocupada também com a atuação de seus produtos, a empresa utiliza o gás 

ecológico R134 em seus produtos de refrigeração, pois não agride a camada de ozônio. 

O gerenciamento da qualidade da água é realizado através de estudos para a 

verificação do estado e localização de todas as redes hidráulicas existentes na planta da 

empresa, a fim de detectar para onde os efluentes líquidos estão indo.  

Os recursos hídricos utilizados nos processos da empresa são provenientes da 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), tendo como uma segunda opção 

um lago artificial criado pela própria empresa. A empresa ainda não utiliza a água do lago, 

mas essa opção já está sendo avaliada, sendo necessário primeiro outorgar uma autorização 

junto ao governo. 

Antes de ser utilizada, a água passa pela Estação de Tratamento de Água (ETA), 

estrutura criada pela empresa e instalada dentro da sua unidade fabril. Quando utilizada no 

processo produtivo, a água é monitorada diariamente, e é feito o acompanhamento da 

quantidade gasta. 

Antes de ser descartada toda água utilizada nos processos da empresa passa por 

um tratamento. Quando usada para fins domésticos, banheiro e cozinha, a água vai para 

Estação de Tratamento de Efluentes Biológicos (ETE BIO), e quando utilizada nos processos 

produtivos vai para Estação de Tratamento de Efluentes Físicos-Químicos (ETE FQ). Ambas 

as estruturas foram criadas e são mantidas pela empresa. Após o tratamento, a água é 

descartada na rede da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). 

A Figura 6 resume o balanço do fluxo de água na empresa 

Figura 06 – Balanço do Fluxo de Água na Esmaltec 

  
Fonte: Disponibilizado pela empresa 

Já no gerenciamento de seus resíduos sólidos, a preocupação principal da empresa 

é com os resíduos provenientes do seu processo fabril, por isso, vem adotando medidas que 
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tem por objetivo reduzir a quantidade dos resíduos coletados e a quantidade depositada no 

interior da fábrica. 

A nível interno são implementados coletores padronizados para coleta dos papéis 

oriundos das atividades administrativas, sendo estes coletados diariamente pelos funcionários 

encarregados da limpeza e depositados na área de descartados, aonde são pesados e colocados 

nos contêineres destinados aos materiais recicláveis. No pátio produtivo reaproveitam-se os 

tambores metálicos que são padronizados nas cores dos materiais a serem coletados, para que 

cada setor deposite seus resíduos sólidos. 

O gerenciamento não se restringe apenas aos resíduos sólidos, mas a todos 

gerados nas atividades, sejam elas primárias ou secundárias, por isso, há o monitoramento de 

cada resíduo para que tenham o descarte correto. Em geral, a empresa classifica seus resíduos 

em três tipos e os gerenciam obedecendo a NBR 10.004: 

 Resíduos de classe I: co-processamento com destruição dos compostos 

orgânicos, tóxicos ou não; 

 Recicláveis: os resíduos de papel, plástico, madeira e aparas de metal, são 

encaminhados para reciclagem ou reutilização; 

 Resíduos líquidos: técnicas físico-químicas de separação, onde os elementos 

contaminantes são separados por processos químicos ou físicos, do fluxo de 

resíduos e posteriormente neutralizados. 

A empresa disponibiliza nos flanelógrafos de cada setor um fluxograma com os 

principais resíduos gerados e seus descartes correto (ANEXO C), com o intuito de divulgar e 

facilitar a pesquisa em casos de dúvidas.  

Para assegurar que os descartes estão sendo feitos da forma correta, a empresa 

realiza auditorias nas áreas internas e comuns da fábrica, evidenciando a conformidade da 

destinação dos resíduos gerados e outros aspectos ambientais. As áreas são mapeadas por 

setor e cada um possui um responsável pela auditoria, sendo monitorados os seguintes 

aspectos: quantidade de resíduos sólidos coletados pela coleta convencional versus a 

quantidade de resíduos recicláveis coletados pela coleta seletiva; quantidade de material 

reciclável; quantidade de óleo lubrificante vendido para empresas recicladoras versus a 

quantidade de óleo consumida; quantidade de papéis reciclados no setor administrativo versus 

a quantidade comparada mensalmente destes materiais. 

Em geral, mais de 97% dos resíduos da empresa vão para reciclagem, o restante 

vão para coprocessamento e aterro sanitário licenciado. É realizado um controle de todas as 

licenças ambientais dos parceiros que transportam e dão destino a esses resíduos. Entre esses 
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parceiros estão às empresas: Braslimp, Gerdal Aços, Lwart Lubrificantes, Companhia 

Industrial de Vidros e o Grupo Marquise. 

Dada a importância da minimização dos resíduos para o meio ambiente, a empresa 

também promove o programa 4R’S, objetivando que haja preocupação com gerenciamento 

dos resíduos não só âmbito fabril, mas no dia-a-dia dos colaboradores. 

Para a Esmaltec, iniciativas como essas se traduzem em vantagem competitiva, 

uma vez que há redução de despesas com descarte de resíduos e geração de receita com a 

venda dos mesmos. 

5.3.3 Modelo de Sustentabilidade  

O objetivo da empresa é melhorar cada vez mais sua relação com o meio ambiente 

através de práticas ambientalmente corretas, uso de processos ecológicos e da conscientização 

de seus colaboradores. A Esmaltec entende que a eficiência sustentável é um desafio que 

requer investimento e coerência na busca por um planeta que possa comportar toda nossa 

realidade. Para discutir o tema a empresa criou um comitê formando por representantes da alta 

gerencia e das áreas de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Manutenção e Laboratório, 

que se reúnem mensalmente para o acompanhamento das ações de otimização dos recursos 

materiais e naturais, além disso, fazem parte das pautas das reuniões as questões energéticas, 

econômicas e ambientais. 

No brainstorming inicial foram abordados temas como: energia/combustível, 

água/efluentes, resíduos/retrabalhos/desperdícios, logística reversa, produção mais limpa, 

recuperação de óleos, substituições de materiais e ISO 14.000 e 50.001. Atualmente, a 

empresa tem várias iniciativas, as quais são classificadas em quatro frentes: 

 Gestão Legal: atendimento a legislação; 

 Gestão de Resíduos e Emissões Atmosféricas: destinação e custos; 

 Gestão dos Recursos Hídricos: capacitação, uso/reuso e tratamento; 

 Gestão Energética: energia elétrica e gás natural. 

A proposta inicial da empresa é adotar um modelo de sustentabilidade utilizando o 

ciclo PDCA alinhado ao modelo de Gestão 3.0, conforme ilustra a Figura 7.  
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Figura 7 – Modelo de Sustentabilidade com base no ciclo PDCA 

 

Fonte: Disponibilizado pela empresa. 

No requisito Gestão Legal, a empresa possui todas as regulamentações legais 

exigidas pelos órgãos municipais e federais, além das normas ABNTs, resoluções do 

CONAMA e as licenças ambientais (LP- Licença Previa, LI- Licença de instalação, LO- 

Licença de Operação). Além disso, procura manter-se sempre atualizada sobre as mudanças 

nas normas e legislações. 

Na Gestão de Resíduos e Emissões a empresa objetiva melhorar ou implantar 

ações que tornem seu gerenciamento mais eficiente. As principais ações em curso são: 

 Controle de coletas diário através do acompanhamento da empresa 

terceirizada; 

 Cinco minutos nas áreas orientativo para a coleta seletiva; 

 Treinamento de integração de novos funcionários e terceiros em coleta seletiva; 

 Blitz e ranking de coleta seletiva; 

 Projeto de destinação de latas, retirando do resíduo perigoso; 

 Atualização das RAIAS visando conhecer novos resíduos gerados nas áreas; 

 Distribuição de novos coletores; 

 Substituição de embalagem interna (Antes pet → depois papelão e manta de 

polietileno expandido), reduzindo assim o peso e o volume do lixo comum e 

gerando receita em papelão. 
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Iniciativas como essas já estão em execução há dois anos, e a empresa vem 

conseguindo alcançar bons resultados. De acordo com os dados internos, em 2016 houve 

redução de 15,20% na conta de remoção de resíduos, comparado ao ano de 2015. Além da 

redução de 12% do lixo comum em Lts/UPE e 18% dos resíduos considerados perigosos em 

Kg/mês. 

Na Gestão Energética a empresa tenta melhorar o consumo de forma a diminuir os 

gastos, para isso estima uma redução de 7% no consumo de energia elétrica, 14% de gás 

natural e 8% de água.  O Quadro 4 apresenta as principais ações desenvolvidas pela empresa 

para alcançar esses objetivos. 

Quadro 4 – Ações em curso para a Gestão Energética 
Insumo Tipo Ação 

Energia Elétrica Gás Natural Revisão do contrato de consumo de GN Cegás 

Energia Elétrica Aquecimento Instalação de manta térmica nas injetoras 

Energia Elétrica Aquecimento Substituição do ar condicionado  (Inverter) 

Energia Elétrica Refrigeração 
Alimentação do bloco administrativo por energia solar (Ar condicionado 

e iluminação) 

Energia Elétrica Iluminação Substituição das lâmpadas vapor de metálico/ mercúrio por LED 

Energia Elétrica Refrigeração 
Criação de quiosques externos para reduzir uso da sala de treinamento 

(sexta-feira ao ar livre) 

Energia Elétrica Iluminação Instalação de sensor de presença nos corredores e banheiros 

Gás Natural Gás Natural Regulagem semestral dos queimadores dos fornos 

Energia Elétrica 
Energia 

Elétrica 

Revisão do contrato de demanda ENEL 

 

Energia Elétrica Iluminação Automação da iluminação interna e externa 

Gás Natural Aquecimento 
Regulagem do sistema de damper da chamine do forro para aquecimento 

da estufa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com essas ações a empresa já conseguiu reduzir despesas com energia elétrica e 

gás natural. No mês de fevereiro desse ano a empresa ultrapassou a meta de 7% de redução 

nas despesas com energia elétrica, traduzindo-se em economia de R$ 83.374,05. A redução 

das despesas com gás natural foi o melhor índice alcançado, pois houve a considerável 

redução de R$ 376.889,38. 

 Na Gestão de Recursos Hídricos a empresa analisa a proposta de reuso da água, 

pois até então os tratamentos realizados na ETE BIO e ETE FIQ não a torna viável para o 

reuso. Apesar de não contar com essa opção, a empresa vem conseguindo reduzir o uso da 

água por meio de campanhas de conscientização junto aos seus colaboradores e do uso 

consciente em seus processos produtivo, o reflexo dessas ações são observáveis nas contas de 

água. 
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5.4 Responsabilidade Social na Esmaltec 

O código de ética da Esmaltec está pautado em seus valores que são a ética, o 

respeito, o compromisso, a transparência e a coerência. Para a empresa, esses valores devem 

refletir em sua conduta perante a sociedade, por isso, vem desenvolvendo ações voltadas à 

responsabilidade social, que beneficiam e traz qualidade de vida a seus colaboradores e a 

comunidade afetada por suas atividades. 

Os programas sociais desenvolvidos pela empresa estão ligados às áreas de saúde, 

cidadania, esporte e trabalho, e são realizados tanto no âmbito interno quanto externo à 

fábrica. Para a Esmaltec, a responsabilidade social é construída por todos, e é sob essa 

perspectiva que também incentiva seus colaboradores a participarem de campanhas e projetos 

voltados a questão social.  

Para exercer a cidadania, a empresa incentiva à cultura, apoia orfanatos e creches, 

realiza programa de preparação para aposentadoria, entre outras iniciativas. No esporte, apoia 

as modalidades de futebol, voleibol, atletismo, tênis e natação, desenvolvendo atividades na 

área de lazer e no campo da empresa. Na saúde, realiza programas como o de reeducação 

alimentar e de desenvolvimento de hábitos saudáveis. Quando o tema é trabalho, realiza a 

inclusão de jovens aprendizes e estagiários ao mercado, desenvolve programas de 

treinamentos e capacitação para seus colaboradores, entre outras atividades. Todas as ações 

desenvolvidas para essas quatro frentes de atuação estão descritas na Política de 

Responsabilidade Social da empresa (ANEXO D). 

 A responsabilidade social interna é muito forte, pois há um entendimento de que a 

responsabilidade social precisa começar dentro da empresa. Para a assistente social da 

empresa: “Se não cuidarmos de nosso colaborador, como poderemos cuidar de nossa 

comunidade?”, por esse motivo, a empresa dispõe de uma equipe multidisciplinar formada 

por assistente social, médicos, psicólogos, nutricionista e fonoaudiólogo, todos com o 

objetivo de cuidar da saúde física e mental dos colaboradores.  

Além disso, a empresa possui parcerias com instituições com o objetivo de 

proporcionar aos colaboradores e a seus dependentes alternativas de lazer, saúde e atividade 

física. Há também momentos em que a família é convidada a participar de atividades 

socioeducativas, como: visita à fábrica para conhecer sua estrutura, dicas de beleza com 

direito a make, oficinas de culinária, entre outras atividades. Esses trabalhos tem por 

finalidade aproximar a família da empresa e trazer aos familiares a noção do ambiente de 

trabalho de seus provedores. 

A Esmaltec entende que são os seus colaboradores que dão vida ao negócio da 
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empresa, por isso, os projetos sociais também tem por objetivo valorizar esses profissionais e 

proporcionar a eles um ambiente de trabalho agradável. Pequenas iniciativas vêm ajudando a 

empresa a atingir esses objetivos e uma delas é o Cine Pipoca, em que a empresa reserva um 

auditório para apresentação de filmes ou documentários exibidos no intervalo do almoço 

visando proporcionar uma opção de lazer. 

A empresa também incentiva a ginástica laboral, são exercícios rápidos e práticos, 

que estimulam, relaxam e equilibram o corpo, com o objetivo de reduzir e prevenir lesões que 

possam ser provocadas por movimentos repetitivos. A atividade ocorre duas vezes por semana 

durante o horário do expediente com duração de quinze minutos, e é sempre acompanhada por 

um profissional de educação física.  

Em datas comemorativas a sempre uma programação especial, principalmente em 

datas como dia das mães, dia dos pais, dia do trabalhador e o natal. No último dia 21 de maio 

em comemoração ao dia das mães, a empresa reservou uma sessão de cinema exclusiva em 

um shopping para suas colaboradoras e seus filhos assistirem ao filme A Bela e a Fera, 

arcando totalmente com os custos de transporte e a alimentação. 

A empresa também realiza trabalhos socioeducativos juntos aos colaboradores, 

pois acredita que informação nunca é demais. São palestras de cunho educativo que abordam 

temas como educação financeira, educação voltada para o trânsito, álcool e outras drogas, 

doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, prevenção ao câncer de mama e de próstata, 

entre outros.  A Figura 8 ilustra o folder do Programa Fumo Zero, cujo objetivo era ressaltar e 

esclarecer os problemas que o cigarro causa a saúde. 

                       Figura 8 – Programa Fumo Zero 

 
                                                 Fonte: Disponibilizado pela empresa 
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Campanhas de Doação de Sangue também são realizadas periodicamente na 

fábrica, ficando o  banco de sangue disponível aos colaboradores e a seus familiares, caso 

necessitem. Há também o Programa de Gestação Responsável que oferece palestras, oficinas 

e alimentação adequada as gestantes, esclarecendo suas dúvidas e prestando assistência a 

essas futuras mamães (ANEXO E). 

A Esmaltec também oferece a seus colaboradores a oportunidade da educação 

básica e continuada. O Programa de Educação Básica teve inicio no ano de 2011 e já formou 

aproximadamente 100 alunos. Com duração de 1 ano e 6 meses, as aulas acontecem na 

própria empresa e tem por objetivo proporcionar aos alunos práticas coletivas e individuais de 

pesquisa, estimulando o aprendizado com ênfase na autonomia, permitindo assim que o aluno 

resolva satisfatoriamente as questões apresentadas no seu cotidiano. Atualmente, está em 

andamento a 4ª turma. 

Após o encerramento de cada turma, acontece um evento de formatura para os 

formandos promovido pela empresa com a presença dos familiares e gestores dos alunos, 

como forma de celebrar um ciclo de aprendizados e desafios. (ANEXO F).  

Figura 9 – Divulgação dos cursos de 

Educação Continuada 

Figura 10 – Divulgação do curso de 

Educação Básica 

Fonte: Disponibilizado pela empresa. 

 
Fonte: Disponibilizado pela empresa.

As figuras 9 e 10 apresentam respectivamente os folders de divulgação dos 

cursos de Educação Continuada e Educação Básica. Além dos cursos em Excel e libras a 

empresa também oferece cursos de inclusão digital, oportunidade para aqueles que não 
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têm prática no manuseio de computadores e navegação na internet, e curso de inglês básico. 

Só nos anos de 2015 e 2016 a empresa formou sete turmas nos cursos de Excel e informática, 

totalizando 163 colaboradores com certificações. 

Já para os dependentes desses colaboradores, a empresa oferece a chance de 

cursar o ensino médio no Serviço Social da Indústria (SESI) articulado a um curso técnico no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

No âmbito externo, a empresa possui parcerias com creches e orfanatos da 

comunidade, permitindo a seus colaboradores conhecerem de perto a realidade de crianças e 

jovens menos favorecidos, estimulando-os a ajudar de alguma forma. Geralmente, em datas 

comemorativas como no natal, por exemplo, os colaboradores recebem cartinhas dessas 

crianças com o pedido de presente e ficam na responsabilidade de atender, dentro de suas 

possibilidades. No período da páscoa, cada colaborador “adota” uma criança e a presenteia 

com um ovo de chocolate. A Esmaltec acredita que essas pequenas ações geram no indivíduo 

a responsabilidade com o seu próximo. 

Outro exemplo de assistência social prestada pela Esmaltec ocorreu no último dia 

23 de junho, aonde a empresa realizou um arraiá no Lar Três Irmãs, uma ONG que busca 

resgatar idosos de rua, ou em situação de abandono. Na ocasião, a empresa proporcionou a 

esses idosos uma festa junina com direito a dança, comidas típicas e brincadeiras.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O exercício da Responsabilidade Socioambiental vem se tornado fator essencial 

para permanência das empresas no mercado, e os diversos autores citados nessa monografia 

dão fundamento a essa afirmativa. Anteriormente associadas apenas à geração de lucros e 

empregos, as organizações agora passam a prestar conta das consequências que suas 

atividades causam ao meio ambiente e a sociedade. 

Verificou-se com esse trabalho que muitas organizações estão percebendo que 

investir em práticas socioambientais além de fator de sobrevivência, também é oportunidade 

para expandir mercados e reduzir custos. Logo, as empresas vêm buscando implementar 

sistemas de gestão voltados a prática social e ao monitoramento e controle dos efeitos de suas 

atividades para com o meio ambiente. 

Nesse sentido, esta monografia teve o seguinte problema de pesquisa: como o 

Sistema de Gestão Socioambiental tem sido adotado no setor de Linha Branca brasileiro? O 

objetivo geral foi analisar como o Sistema de Gestão Socioambiental tem sido adotado no 

setor de Linha Branca brasileiro. 

 Alinhado a esse objetivo foi realizado um estudo de caso na empresa Esmaltec e, 

tendo em vista as informações obtidas, conclui-se que o objetivo geral foi atingido. 

O primeiro objetivo específico que era verificar quais princípios orientam a 

Gestão Socioambiental das empresas do setor de Linha Branco brasileiro, foi alcançado, pois 

após a análise dos dados coletados junto à empresa constatou-se que esses princípios são a 

proteção ao meio ambiente; o gerenciamento dos aspectos ambientais; melhoria contínua de 

produtos, processos e serviços; atendimento aos requisitos legais e estatutários; valorização 

dos colaboradores; preservação da saúde e da segurança dos colaboradores e o bem-estar da 

comunidade alcançada pela empresa. 

O segundo objetivo específico que era investigar como são realizados os planos de 

Gestão Socioambiental das empresas do setor de Linha Branca brasileiro, também foi 

atingido, tendo em vista que a pesquisa revelou que esses planos abordam temas como Gestão 

Legal, Gestão dos Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos e Emissões, Gestão Energética e as 

ações norteadas pela Política de responsabilidade Social.  

O objetivo específico seguinte, que foi analisar como são realizadas a 

implementação, a verificação e a análise pela administração das ações de Gestão 

Socioambiental das empresas de Linha Branca brasileiro, foi atingido tendo em vista que a 

pesquisa revelou que as ações propostas estão sendo executadas e verificadas por meio de 

auditorias, sendo os resultados analisados pela área de gestão ambiental, seguido de novas 
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ações de melhorias.  

Por fim, o último objetivo específico que era avaliar os projetos de 

Responsabilidade Socioambiental das empresas do setor de Linha Branca brasileiro, foi 

alcançado na medida em que as ações propostas pela empresa estão produzindo os resultados 

esperados, refletindo em benefícios sociais e ambientais.  

A presente monografia teve como principais dificuldades a disponibilidade de 

tempo por parte dos respondentes, devido suas agendas de compromisso dentro da 

organização, e a obtenção de mais dados relativos ao mercado de atuação da empresa. 

Dada à relevância da temática, considera-se importante a realização de novos 

estudos, que poderão abordar outros segmentos de mercado, tais como alimentação, 

automobilístico, agrícola, eletrônicos, entre outros. Podendo também ser aplicado um estudo 

quantitativo nos segmentos acima citados. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO AO GESTOR DA 

ÁREA AMBIENTAL E A ASSISTENTE SOCIAL DA ESMALTEC 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo – FEAAC. 

 

 

1. Como a Esmaltec equilibra as dimensões econômica, social e ambiental, de modo a 

obter lucro minimizando impactos ambientais e exercendo ações sociais? 

2. Quais os benefícios percebidos pela empresa após a adoção da sustentabilidade? Eles 

se traduzem em vantagem competitiva?  

3. Como é o modelo de gestão ambiental adotado por essa organização? Existe um SGA?  

4. Caso exista um SGA, quais diretrizes foram formuladas, quais objetivos foram 

definidos, como se deu a coordenação das atividades e a avaliação dos resultados? 

5. Quais os principais impactos ambientais resultantes das atividades da Esmaltec? 

6. Como se dão as auditorias ambientais nesta empresa? São periódicas? Quem as 

realiza? O que é feito com os resultados obtidos? 

7. A empresa é certificada por alguma norma da série ISSO 14000? Quais outras 

certificações que a empresa tem que estão correlacionadas com a causa ambiental? 

8. A Esmaltec incorporou o compromisso socioambiental nas suas estratégias 

corporativas? Como? 

9. Quais os procedimentos e as diretrizes adotados pela empresa que visam à conciliação 

entre o desenvolvimento organizacional e o meio ambiente? 

10. Existem projetos em andamento em prol das questões sociambientais? Como? 

11. A empresa possui um código de ética? Quais questões sociais são abordadas? 

12. O que a empresa tem desenvolvendo no campo da responsabilidade social?Qual (is) 

o(s) efeito(s) dessa(s) prática(s) na gestão de negócio da empresa? Porque a empresa acredita 

que deve haver continuidade nesse(s) projeto(s)? 

13. A empresa realiza trabalhos socioeducativos junto aos seus colaboradores? Qual a 

natureza desses trabalhos? 
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ANEXO A – CHECK LIST AMBIENTAL  

PONTOS PESOS

0/3/5 3/5

06

07

08

170 0 0%

0

3

5 ATENDE AS EXPECTATIVAS

N/A

LEGENDA

NÃO ATENDE

ATENDE COM OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

A ÁREA PO SSUI ALGUMA CO NTAMINAÇÃO  DO  

SO LO ?

Q UAL A IMPO RTÂNCIA DA PRÁTICA DA 

CO LETA SELETIVA? (Q UESTIO NAR AO  

ACO MPANHANTE DA AUDITO RIA)

PONTUAÇÃO

O  SETO R PO SSUI LÂMPADAS O U 

EQ UIPAMENTO S LIGADO S SEM NECESSIDADE?

OBSERVAÇÕES:

04
O S CO LETO RES SELETIVO S ESTÃO  SENDO  

USADO S PARA SUA FINALIDADE

05

A ÁREA PO SSUI VAZAMENTO S (ÁGUA, AR 

CO MPRIMIDO , PRO DUTO S Q UÍMICO S, 

O UTRO S)?

02
O S CO LETO RES ESTÃO  EM BO M ESTADO  DE 

CO NSERVAÇÃO ?

03

O S CO LETO RES E SUAS IDENTIFICAÇÕ ES 

ESTÃO   DE ACO RDO  CO M O  PADRÃO  

ESTABELECIDO ?

NÃO SE APLICA AO SETOR INSPECIONADO 

CHECK LIST AMBIENTAL

ÁREA: AUDITOR:

RESPONSÁVEL: DATA:

Nº ITENS AVALIADOS RESULTADO EVIDÊNCIA 

01

A ÁREA PRATICA CO LETA SELETIVA? 

(VERIFICAR SE TO DO S O S RESÍDUO S ESTÃO  

DISPO STO S EM LO CAL CO RRETO )
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ANEXO B – INSTRUÇÃO DE TRABALHO IAD-06 (MONITORAMENTO DAS 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS) 
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ANEXO C – FLUXOGRAMA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

  

 



68 

 

ANEXO D – POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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ANEXO E – PROGRAMA DE GESTAÇÃO RESPONSÁVEL 
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ANEXO F – SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIPLOMAS NA CONCLUSÃO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 

 

 


