ISO 14001 2004 – 3.10
Desempenho Ambiental
Ao consultarmos o dicionário Michaelis, encontramos uma das definições de
desempenho como sendo “o cumprimento de obrigação ou promessa”. Ora,
considerando que o Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001 se centra
nas declarações da Política Ambiental e que essa, é dividida em Objetivos
Ambientais, então, as “promessas” que o Sistema de Gestão Ambiental deve atender
são os Objetivos Ambientais.
O conceito de Desempenho Ambiental é claro, porém, resta à empresa transformar
isso em números, caso contrário, como ela poderia afirmar que o seu Sistema de
Gestão Ambiental está tendo um bom desempenho?
Para responder a essa pergunta, os Objetivos devem ser medidos e metas devem ser
estabelecidas, para então se poder afirmar se a empresa está melhorando ou não o
seu Desempenho Ambiental. Vamos a um exemplo:
Uma empresa tem expressado em sua Política Ambiental o desejo de reduzir a
emissão de gás carbônico. Para poder medir o seu desempenho, foi calculada a
quantidade de combustível fóssil queimado nos últimos anos, vamos supor que se
tenha consumido 1 milhão de litros de diesel no último ano. Baseado nessa
informação se estabelece uma meta de redução de 10% no consumo. A partir de
então, passa-se a medir e traçar um gráfico mensal. Em reuniões, se define ações
para reduzir o consumo e substituir o diesel por álcool. Se no final do ano, a
empresa tiver conseguido reduzir os 10% desejados, podemos dizer que ela obteve
o Desempenho Ambiental planejado.
Veja o que a NBR ISO 14001:2004 nos tem a dizer sobre Desempenho Ambiental:

Resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre
seus aspectos ambientais.
NOTA – No contexto de sistemas da gestão ambiental, os
resultados podem ser medidos com base na política
ambiental, objetivos e metas ambientais da organização e
outros requisitos de desempenho ambiental.

