ISO 14001 2004 – 3.6 Aspecto
Ambiental
Praticamente todas as atividades dentro de uma empresa têm um aspecto ao meio
ambiente. Alguns aspectos podem não ser significativos, outros, podem ter um
alto poder de impacto.
Imagine por exemplo uma fábrica de papel. Sem dúvida o corte das árvores para
produzir o papel é um aspecto ambiental significativo, pois ele irá alterar a
característica da flora local, poderá interferir na reprodução das aves, pode
trazer novas pragas devido à monocultura, etc.
Poderíamos exemplificar também com um lava rápido de carros. Um aspecto
significativo seria a água suja resultante da lavagem, misturada com detergente,
xampu, cera e óleo. Essa água suja, se jogada em um rio, pode contaminar a água
e o leito, matando vários animais e plantas.
Por outro lado, temos o exemplo de uma ONG que promove o plantio de árvores da
mata atlântica. Essa ONG também gera um aspecto significativo, pois afeta
diretamente o meio ambiente, porém, de maneira positiva, ou seja, quanto mais
essa ONG trabalhar, melhor para o meio ambiente.
Toda empresa que deseja ter um Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001,
deve identificar todos os Aspectos Ambientais relacionados com o escopo da
empresa. Com os aspectos, a empresa deve analisar os seus impactos e tomar ações
de proteção, mitigação e planejamento de ações de contenção e emergência.
Veja o que a ISO 14001:2004 nos tem a dizer sobre aspectos ambientais:

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio ambiente.
NOTA – Um aspecto ambiental significativo é aquele que
tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.

ISO 14001 2004 – 3.1 Auditor
Basicamente, o Auditor é quem recebe a atribuição de Auditar o Sistema de Gestão
Ambiental.
No item 4.5.5 – Auditoria interna, a ISO 14001 diz que a intervalos periódicos o
sistema de gestão ambiental deve ser posto a prova por intermédio de Auditorias
Internas. A Auditoria é o momento em que o Auditor, ou a equipe auditora,
vasculha a empresa a procura de provas/evidências, de que cada um dos requisitos
da norma está sendo atendido. Para realizar essa tarefa, o Auditor deve poder
demonstrar competência para tal, essa competência engloba:
Conhecimento da norma NBR ISO 14001 e da NBR ISO 19011 – Diretrizes para
auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental;
Habilidade para poder investigar cada um dos processos a procura de
evidências de atendimento à norma ou de não conformidade;
Atitude para com respeito e profissionalismo, adentrar aos diversos
processos, procurando encontrar oportunidades de melhoria baseado na norma,
sem, em hipótese nenhuma, inferir opiniões.
Uma Auditoria pode ter os seguintes personagens:
Auditor líder;
Auditor;
Auxiliar;
Acompanhante.
Em uma AuditoriaInterna, a empresa pode dispor de Auditores do seu próprio
quadro de colaboradores, desde que, não auditem seus próprios processos. A
empresa pode também optar por contratar Auditores unicamente para realizarem a
auditoria interna, são os chamados Consultores.
Em auditorias de certificação, os Auditores são contratados pelas empresas
certificadoras (BVQI, TÜV, Vanzolini, etc), desde que eles não tenham nenhum
tipo de vínculo com a empresa a ser certificada.
A NBR ISO 14001:2004 define assim o termo Auditor:

“Pessoa com competência para realizar uma auditoria.”

ISO 14001 2004 – 4.6 Análise
pela administração
Na intenção de garantir a participação ativa e o comprometimento da Alta Direção
da empresa nas atividades relacionadas ao Sistema de Gestão Ambiental, a NBR ISO
14001 em seu requisito 4.6, diz que a administração da empresa deve analisar o
sistema de gestão em intervalos planejados. A norma não diz a periodicidade
dessa análise, sendo assim, fica a cargo do Gestor do Sistema de Gestão
Ambiental definir a freqüência. Considerando que um ano é um período em que todo
o ciclo de gestão acontece, no meu ponto de vista, a análise pela administração
deve ocorrer pelo menos anualmente.
A análise pela administração deve ocorrer de tal maneira que permita que sejam
guardadas evidências do que ocorreu, sendo assim, a maneira mais comum de se
conduzir essa análise é sob a forma de uma reunião formal. A reunião deve ser
conduzida seguindo uma pauta, que pode ser uma apresentação de slides abordando
pelo menos todos os pontos exigidos pela norma. Deve ser também mantida a ata
dessa reunião, contendo pelo menos as saídas obrigatórias. O conjunto pauta, ata
e a lista de presença, devem ser guardados e mantidos conforme reza o item 4.3.2
– Requisitos legais e outros da ISO 14001:2004.
Durante a reunião, devem ser discutidos assuntos que fomentem as tomadas de ação
para a melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental e eventuais alterações.
Não se pode deixar de levar em pauta a Política Ambiental, bem como seus
Objetivos e Metas, a fim de se certificar que as diretrizes do sistema continuam
importantes para a organização.
Toda reunião de análise crítica pela administração deve incluir os seguintes
itens:
Política Ambiental;
Objetivos e Metas Ambientais;
Resultados das Auditorias desde a última análise;
Avaliações do atendimento aos requisitos legais;
Comunicações (queixas e sugestões) vindas da comunidade e partes
interessadas;
O desempenho Ambiental do sistema;
Ações Corretivas;
Ações Preventivas;
Melhorias;

Acompanhamento das ações oriundas da análise anterior;
Mudanças significativas para o meio ambiente;
Aspectos e impactos ambientais;
Situação da empresa perante a legislação Ambiental aplicável.
Como saída dessa reunião de análise crítica, devemos ter registrado na ata, pelo
menos os seguintes itens:
Decisões sobre a Política Ambiental;
Decisões sobre os Objetivos e Metas;
Sugestões e decisões sobre a melhoria do sistema em si.
Durante qualquer auditoria, a análise pela administração vai ser profundamente
questionada, pois é através dela que se vai ter uma idéia do grau de
comprometimento da Alta Direção com o Sistema de Gestão Ambiental e também,
deixará explícito o grau de transparência com que o sistema é conduzido pelos
seus Gestores e Líderes.
Veja na íntegra, o que a NBR ISO 14001:2004 nos tem a dizer:

“A alta administração da organização deve analisar o
sistema da gestão ambiental, em intervalos planejados,
para assegurar sua continuada adequação, pertinência e
eficácia. Análises devem incluir a avaliação de
oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações
no sistema da gestão ambiental, inclusive da política
ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os
registros das análises pela administração devem ser
mantidos.
As entradas para análise pela administração devem incluir
resultados das auditorias internas e das avaliações do
atendimento aos requisitos legais e outros subscritos
pela organização, comunicação(ões) proveniente(s) de
partes interessadas externas, incluindo reclamações, o
desempenho ambiental da organização, extensão na qual
foram atendidos os objetivos e metas, situação das ações
corretivas e preventivas, ações de acompanhamento das
análises anteriores, mudança de circunstância, incluindo
desenvolvimentos em requisitos legais e outros
relacionados aos aspectos ambientais, e recomendações
para melhoria.
As saídas da análise pela administração devem incluir
quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis
mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em
outros elementos do sistema da gestão ambiental,
consistentes com o comprometimento com a melhoria
contínua.”
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Implementar e manter um Sistema
de Gestão da Qualidade baseado
na norma ISO 9001
O processo de implementação é importante para alcançar os benefícios do sistema
de gestão da qualidade (SGQ). A maioria dos usuários novos obterá retorno
mensurável logo no início do processo.
Para uma implementação bem sucedida de seus SGQ, estes sete passos são
recomendados:

1. Envolver totalmente a Alta
Direção
Definir por que você quer implementar a ISO 9001
Definir a Missão, Visão e Valores da sua organização
Identificar as partes interessadas da organização:
clientes,
fornecedores,
acionistas,
funcionários,
sociedade, etc
Definir a Política de Qualidade, e
Definir e alinhar os Objetivos organizacionais e os objetivos da qualidade
dos produtos / serviços.

2. Identificar os principais
processos e as interações necessárias

para cumprir os objetivos de
qualidade
3. Implementar e gerenciar o Sistema
de Gestão da Qualidade e seus
processos, usando técnicas de gestão
de processos.
4. Construir um Sistema de Gestão da
Qualidade baseado na ISO 9001
Identificar os requisitos da ISO 9001
Quando aplicável, mapear os requisitos do seu sistema
Fazer uma análise de lacunas: identificar onde, em seu sistema, os
requisitos estão sendo cumpridos, e onde eles não estão
Incluir nos processos identificados, as atividades, procedimentos e
controles necessários.

5. Implementar o sistema, Treinar os
Colaboradores de todos os níveis e
verificar o funcionamento eficaz dos
seus processos
6. Administrar o Sistema de Gestão da
Qualidade
Focar na satisfação do cliente
Monitorar e avaliar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade
Buscar a melhoria contínua
Considerar a implementação de modelos de excelência de negócios nas
operações da empresa

7. Se necessário, procurar uma
Certificadora oficial para obter um
Certificado ISO 9001 ou,
alternativamente, emitir uma autodeclaração de conformidade.
Referência:
http://www.iso.org/iso/iso_9000_selection_and_use-2009.pdf

A Família ISO 9000
A norma ISO 9000 fornece os fundamentos e o vocabulário usado em todas as normas
da família ISO 9000. A ISO 9000 favorece um claro entendimento dos elementos
básicos do sistema de gestão da qualidade descrito nas normas ISO. Além disso, a
ISO 9000 apresenta aos seus usuários os Oito Princípios da Gestão da Qualidade,
da mesma forma que apresenta a Abordagem de Processos como o caminho para se
atingir a melhoria contínua em toda a organização.
A ISO 9001 é recomendada para empresas que procuram estabelecer um Sistema de
Gestão pela Qualidade que demonstre confiança na capacidade de fornecer produtos
que satisfaçam os desejos e as necessidades dos seus Clientes.
A ISO 9001 é a única norma da família, cujo atendimento aos seus requisitos pode
ser Certificado por um organismo certificador externo, dessa forma, basta uma
organização provar para um órgão certificador reconhecido, que atende a todos os
requisitos da ISO 9001, para a empresa receber um Certificado oficial.
A ISO 9001 é dividida basicamente em cinco seções, são elas:
Visão geral do sistema de gestão da qualidade e sua documentação;
Responsabilidades, Foco, Política, Planejamento e Objetivos;
Gestão e alocação de Recursos;
Realização do Produto ou Serviço e Gestão de Processos;
Medição, Monitoramento, Análise e Melhoria.
Quatro das cinco seções podem ser aplicadas em todos os tipos de empresa, são
elas: Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de Responsabilidades; Gestão de

Recursos e Medição, Análise e Melhorias.
A Realização do Produto ou Serviço é uma seção que pode ser adequada para cada
tipo de organização, podendo inclusive, ter alguns itens excluídos, desde que
devidamente justificado. Sendo assim, cada empresa deve redigir seu próprio
Manual da Qualidade, descrevendo como a organização pretende atender aos
requisitos da ISO 9001.
Juntamente com o atendimento às cinco seções da ISO 9001, a organização deve
demonstrar ter condições e estratégia bem definida para atender as necessidades
dos seus Clientes e procurar sempre a melhoria contínua.
Além disso, a ISO 9001, possui uma fase introdutória e um pacote de suporte ao
usuário preparado pela ISO/TC 176, subcomitê SC 2 que fornece ao usuário os
seguintes tópicos:
Terminologia;
Aplicações;
Requisitos de documentação;
Abordagem de processo;
Processos Terceirizados;
Implementação;
Perguntas mais freqüente (FAQ)
A ISO 9004 é responsável por estender os benefícios obtidos pela ISO 9001 para
todas as partes interessadas ou afetadas pelas operações da sua empresa. Partes
interessadas incluem:
Funcionários;
Sócios;
Fornecedores;
Parceiros;
Governo;
Sociedade em geral.
Apesar de serem compatíveis, a ISO 9001 e a ISO 9004 podem ser implantadas
juntas ou separadamente, porém, somente a ISO 9001 pode ser certificada.
A ISO 19011 é responsável por padronizar a área de auditorias do sistema de
gestão da qualidade e do sistema de gestão ambiental, baseada na norma ISO
14001.
A ISO 19011 fornece um guia para:
o programa de auditorias,
a condução de auditorias internas e externas e para
gerenciar a competência dos Auditores.
A ISO 19001 fornece uma visão geral de como um programa de auditoria deve ser
operado e gerenciado. O objetivo principal das auditorias descritas pela norma
ISO 19011 é garantir que o sistema de gestão em questão atende aos requisitos
mínimos da norma.
O tamanho e o tipo da empresa em questão definem a forma como a ISO 19011 será
aplicada e mantida, bem como os seus objetivos e metas, portanto, maiores
detalhes sobre o programa de auditorias devem ser detalhadamente descritos no

Manual da Qualidade ou em documento específico.
Além disso, a ISO 19011 oferece aos seus usuários importantes dicas que o
ajudarão a realizar uma auditoria cada vez mais eficaz.

Segue uma relação completa da família ISO 9000:

ISO 9000
Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário
Quality management systems –

Fundamentals and vocabulary

ISO 9001
Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
Quality management systems –

Requirements

ISO 9004
Gestão para o sucesso sustentado de uma organização — Uma abordagem da gestão
da qualidade
Quality management systems – Guidelines for performance improvements

ISO 10001
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct
for organizations

ISO 10002
Gestão da qualidade – Satisfação do cliente – Diretrizes para o tratamento de
reclamações nas organizações
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for complaints
handling in organizations

ISO 10003
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute
resolution external to the organization

ISO 10005
Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para planos da qualidade

Quality management – Guidelines for quality plans

ISO 10006
Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para a gestão da qualidade em
empreendimentos
Quality management – Guidelines for quality management in projects

ISO 10007
Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para gestão de configuração
Quality management – Guidelines for configuration management

ISO 10012
Sistemas de gestão de medição – Requisitos para os processos de medição e
equipamentos de medição
Measurement management systems – Requirements for measurement processes and
measuring equipment

ISO/TR 10013
Diretrizes para a documentação de sistema de gestão da qualidade.
Guidelines for quality management system documentation

ISO 10014
Gestão da qualidade – Diretrizes para a percepção de benefícios financeiros e
econômicos
Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits

ISO 10015
Gestão da qualidade – Diretrizes para treinamento
Quality management – Guidelines for training

ISO/TR 10017
Guia sobre técnicas estatísticas para a ABNT NBR ISO 9001:2000.
Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

ISO 10019

Diretrizes para a seleção de consultores de sistemas de gestão da qualidade e
uso de seus serviços
Guidelines for the selection of quality management system consultants and use
of their services

ISO/TS 16949
Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos particulares para aplicação da
ABNT NBR ISO 9001:2008 para organizações de produção automotiva e peças de
reposição pertinentes
Quality management systems – Particular requirements for the application of
ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part
organizations

ISO 19011
Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

Referência:
http://www.iso.org/iso/iso_9000_selection_and_use-2009.pdf

