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RESUMO

Esta pesquisa avalia os impactos da integração dos sistemas de gestão da
qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional no que se refere ao
atendimento à legislação, aumento de desempenho e redução de custos. A
metodologia adotada consistiu de revisão bibliográfica e aplicação de questionários
a representantes de empresas que possuíssem os sistemas integrados de gestão da
qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional. Foi enviado
questionário a 62 empresas, de pequeno, médio e grande porte, localizadas em São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, obtendo-se 21 respostas,
dentre importantes setores do mercado. Todos os respondentes estiveram
diretamente envolvidos na implementação e gerenciamento do SIG. O questionário
incluiu dezesseis questões fechadas, de modo a verificar situações vivenciadas nas
organizações, em relação aos objetivos específicos da pesquisa. Os dados
passaram por tabulação e tratamento por estatística convencional. Constatou-se que
a integração dos sistemas, para as empresas pesquisadas, proporcionou ampliação
do atendimento à legislação (23,81%), melhoria de desempenho (26,52%) e redução
de custos (21,43%). As recomendações teóricas, da revisão efetuada, apontam para
a necessidade de prévio e detalhado conhecimento de todos os processos da
empresa, suas inter-relações, potenciais e deficiências (mapeamento de processo,
orientado pela ISO 9001), os quais serão utilizados como base para a estruturação
das referências normativas de meio ambiente (ISO 14001) e de segurança e saúde
ocupacional (OHSAS 18001), nos respectivos capítulos de identificação de aspectos
e impactos ou de perigos e riscos. Além disso, deve-se garantir especialistas nos
setores-chave, com espírito de equipe e cultura sistêmica, integrados pela alta
administração.
Palavras chave: sistema integrado de gestão; qualidade; meio ambiente; segurança
e saúde ocupacional; ISO 14001; OHSAS 18001
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ABSTRACT

Integrated Management Systems: Impacts of integration
systems of quality management, environment, safety and health
occupational with regard to legal compliance, increased
performance and cost reduction.
This research evaluates the impacts of the integration of quality, environment and
safety and occupational health management systems in relation to the attendance to
the legislation, performance improvement and cost reduction. The adopted
methodology consisted of bibliographical review and application of questionnaires to
the representatives of companies that possess integrated management system IMS. A questionnaire was sent to 62 enterprises - small, medium and large, located
in Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro and Santa Catarina State, and it was
obtained 21 answers, amongst important sectors of the Brazilian market. All
respondents are directly involved in the implementation and management of the IMS.
The questionnaire included sixteen closed questions, in order to identify situations
experienced in those organizations, about the specific objectives of the research.
Data was tabulated and treatment by conventional statistics. Results have pointed
out that integration of the systems, in assessed enterprises, improve conformity to
the legislation (23.81%), production performance (26.52%) and also cost reduction
(21.43%). Theoretical recommendations, from bibliographical review, start with the
necessity of previous and detailed evaluation of all enterprise processes, its interrelations, strengths and weaknesses (process mapping, under ISO 9001 guideline),
whose results will be used as base for the structuration of references to environment
(ISO 14001) and safety and occupational health (OHSAS 18001) areas, in respective
tasks of aspects and impacts or hazards and risks identification. Moreover, it must be
guaranteed specialists in key-sectors, with team spirit and systemic approach, and
appropriated supported by high administration.

Key words: integrated management systems, quality, environment, safety and
occupational health, ISO 14001, OHSAS 18001
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1 INTRODUÇÃO

As exigências do mercado globalizado têm levado empresas no mundo inteiro
a investir na qualidade de seus produtos e serviços, na preservação ambiental e em
melhores condições de qualidade de vida no trabalho. Basta observar os balanços e
relatórios financeiros das empresas, publicados em jornais e revistas especializadas,
para se constatar a ênfase dada à produtividade, à qualidade, à preocupação
ambiental e aos programas de saúde e segurança no trabalho. Atualmente, essa
postura é muito apreciada na sociedade e na comunidade de negócios, influindo
positivamente na imagem das empresas e no valor de suas ações.
Certificadas pela ISO 9000, empresas em todo o mundo estão descobrindo
que seus Sistemas de Gestão da Qualidade também podem ser utilizados como
base para o tratamento eficaz das questões relativas ao Meio Ambiente e à
Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Com a publicação da norma internacional
ISO 14001 para Sistemas de Gestão Ambiental, e da especificação OHSAS 18001
(BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007) para Sistemas de Gestão da SST, essa
utilização do Sistema de Gestão da Qualidade foi bastante facilitada.
Cabe observar que tanto a norma ISO 14001 como a OHSAS 18001 foram
feitas propositalmente para serem acopladas aos sistemas baseados na ISO 9001.
Os denominados Sistemas Integrados de Gestão (SIGs) têm incluído a
integração dos processos de Qualidade com os de Gestão Ambiental e/ou com os
de Segurança e Saúde no Trabalho, dependendo das características, atividades e
necessidades da organização.
Com a crescente pressão para se “fazer mais com menos”, várias empresas
passaram a ver a integração dos Sistemas de Gestão como uma excelente
oportunidade para reduzir custos, em oposição ao desenvolvimento e manutenção
de sistemas separados, ou de inúmeros programas e ações que, na maioria das
vezes, se superpõem e acarretam gastos desnecessários.
Torna-se mais difícil e dispendioso manter três sistemas separados
(Qualidade, Meio Ambiente e SST), tanto para empresas de pequeno/médio porte
como para uma grande multinacional. Além disso, é cada vez mais evidente a
inviabilidade de manter procedimentos similares para processos de planejamento,
treinamento, controle de documentos e dados, aquisição, auditorias internas e
análise crítica, entre outros.
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É possível que o principal argumento que tem compelido as empresas a
integrar os processos de Qualidade, Meio Ambiente e de Segurança e Saúde no
Trabalho seja o efeito positivo que um SIG possa ter sobre os funcionários.
As metas de produtividade, progressivamente mais desafiadoras, requerem
que as organizações maximizem sua eficiência. Múltiplos Sistemas de Gestão, onde
somente um bastaria, são ineficientes, de administração complexa e ineficazes no
efetivo envolvimento das pessoas, que invariavelmente se questionam quanto a dar
prioridade à produção ou a se envolver com todos esses sistemas. Normalmente, é
muito mais simples obter a cooperação dos funcionários para um único sistema do
que para três sistemas separados. Além disso, a sinergia gerada pelo SIG tem
levado as organizações a atingir melhores níveis de desempenho, a custo global
muito menor.
A presente pesquisa ocupa-se da avaliação dos impactos da integração dos
sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional,
constituindo o chamado Sistema Integrado de Gestão. Em específico, serão
investigados os aspectos relativos ao atendimento à legislação, aumento dos níveis
de desempenho e redução de custos.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos do presente estudo podem ser divididos em geral e específicos.

2.1 Objetivo geral

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar os impactos sinérgicos da
integração dos sistemas de gestão da qualidade (ISO 9000), meio ambiente (ISO
14000) e segurança e saúde (OSHAS 18000).

2.2 Objetivos específicos

Os principais objetivos específicos são os que seguem:
a) discutir as relações teóricas entre os sistemas de gestão (Qualidade, Meio
Ambiente e Segurança e Saúde) e os benefícios da integração desses
sistemas para as empresas;
b) avaliar os principais obstáculos e as condições necessárias ao sucesso da
implantação de um sistema integrado de gestão;
c) avaliar experiências e resultados na implementação e gerenciamento dos
sistemas integrados de gestão nas organizações.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como métodos de pesquisa para o estudo, foram utilizados os métodos
indutivo e dedutivo. O primeiro foi empregado na revisão da literatura e a
estruturação do trabalho, enquanto o segundo, na avaliação dos resultados.
Os procedimentos metodológicos utilizados incluíram:
a) levantamento dos materiais para pesquisa, com prioridade às referências
bibliográficas básicas referentes aos sistemas de Gestão da Qualidade,
Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional;
b) levantamento da legislação brasileira pertinente ao assunto;
c) elaboração e aplicação de questionário para apuração das vantagens
percebidas em empresas com SIG implementado, em aspectos relativos
ao atendimento à legislação, aumento do nível de desempenho e redução
de custos;
d) tratamento e análise dos dados e informações coletadas;
e) elaboração do texto final, conforme as instruções do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT).

Cabe destacar que não é objetivo do estudo analisar e demonstrar
quantitativamente as reduções de custo referentes à integração dos sistemas de
gestão, uma vez que inexistem dados científicos que permitam a mensuração do
ganho efetivo alcançado. Além disso, muitos são de caráter intangível.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção será apresentada a revisão teórica dos sistemas de Gestão da
Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional.
Foi realizado levantamento da literatura a respeito não só sobre o tema
integração de sistemas de gestão, como também sobre cada um dos sistemas de
gestão, separadamente, quais sejam, Gestão da Qualidade, do Meio Ambiente, e da
Segurança e Saúde Ocupacional. Embora os sistemas de gestão, quando
analisados separadamente, apresentem vasto material bibliográfico, o mesmo não
ocorre para o tema integração de sistemas de gestão. As referências sobre o
assunto são escassas, inclusive no âmbito internacional, o que, de certo modo, limita
a disponibilidade de dados e informações sobre o tema da dissertação, conforme
apresentado a seguir.
São apresentados, ainda, experiências e resultados da implementação e
gerenciamento destes sistemas de gestão em organizações.

4.1 Sistema de gestão da qualidade

Há diversas definições para o termo qualidade. Segundo Deming (1990),
qualidade é o grau de conformidade a baixo custo e atendendo às expectativas das
partes interessadas. Juran (1993), por sua vez, afirma que qualidade é a adequação
ao uso, enquanto Crosby (1999), que qualidade é a conformidade com os requisitos.
A qualidade deve ser orientada de acordo com a cultura e os valores
fundamentais da organização, sendo imprescindível a sua comunicação e
transmissão a todos os colaboradores dentro da organização, inclusive o anúncio a
todas as partes interessadas (JURAN, 1993).
Juran (1993) ainda argumenta que os maiores interessados na qualidade dos
produtos e serviços são os próprios colaboradores, devido ao fato de serem
potenciais consumidores.
[...] quando foram estabelecidas as primeiras séries das normas ISO
9000, na década de 1980, a qualidade tinha o foco voltado somente
para os processos de produção e para os produtos finais. Hoje, a
qualidade vai além das linhas de produção: ela atinge os processos
gerenciais mais amplos. Os mais diversos setores, inclusive
prestadoras de serviços, logo se viram obrigados a acompanhar as
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mudanças propostas pela qualidade. Afinal, essa é uma questão
indispensável, uma necessidade, para quem quer estabelecer-se no
mercado globalizado. Todos querem ser bem atendidos, bem
recebidos, comprar produtos com garantias. As empresas ganharam
essa consciência e é isso que hoje, cada vez mais, elas procuram
oferecer. (CORREIA, 2003)

De acordo com Feigembaum (1991), a qualidade deve satisfazer às
necessidades e expectativas do cliente, e não dos setores de engenharia,
administração ou marketing. Logo, a qualidade é o que se pode ter de melhor, de
acordo com as satisfações e condições dos clientes; estas estão relacionadas
principalmente aos requisitos de utilização e preços de venda.
Feigembaum (1991) contribuiu significativamente para a inserção da
qualidade nas empresas, pois ampliou os horizontes da qualidade, atraindo para os
processos os funcionários e fornecedores.
Branchini (2002) apresenta os princípios da gestão da qualidade com a
seguinte declaração:
[...] o sucesso de uma organização depende da condução e
operação de maneira transparente e sistemática, que pode resultar
da implementação e manutenção de um sistema de gestão que foi
desenvolvido para melhorar continuamente o desempenho, levandose em consideração as necessidades de todas as partes
interessadas.

Continuando a argumentação, Branchini (2002) ressalta que a gestão da
qualidade é uma diretriz fundamental para gerenciar uma organização, com o
objetivo de aumentar o desempenho continuamente, em longo prazo, concentrandose nos clientes e, ao mesmo tempo, abordando as necessidades de todos os outros
interessados na organização.
Feigembaum (1991) e Oliveira (1999) relatam que a qualidade é determinada
pelo cliente e baseada nas suas experiências e expectativas em relação aos
produtos ou serviços, representando, assim, um objeto dinâmico, que é fundamental
num mercado competitivo.
Correia (2003) afirma que a qualidade é necessária em qualquer organização
que queira ter credibilidade e maior competitividade no mercado, e que a
implementação de um sistema de gestão da qualidade pode otimizar e melhorar
diversos setores da empresa.
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Segundo o assessor de qualidade e meio ambiente da Ecovias, destaca
Sturion (2002a):
[...] da simples visão de fabricar produtos e serviços para atender às
especificações, passou-se dos sistemas da qualidade à filosofia de
satisfação do cliente. O cenário econômico tem se mostrado
surpreendente para a grande maioria das pessoas. Na verdade, uma
série de transformações vem se acelerando violentamente, quase
mudando o caráter de „evolução‟ para o de „revolução‟. O que se
percebe, é que essa série de alterações afeta de modo significativo a
vida e a existência de todos. Só se pode ter uma certeza: aqueles
que anteciparem tais mudanças e tiverem sensibilidade para agir
sobre elas vão sobreviver e prosperar. E aqueles que optarem por
ignorá-las e por conduzir suas atividades como antes irão estagnar e
sumir.

Feigembaum (1991), Oliveira (1999), Correia (2003), e Sturion (2002a) afluem
para o mesmo ponto, ou seja, devido à conscientização, os consumidores não
aceitam mais produtos e serviços ineficientes; logo, há uma corrida para os
programas de qualidade nos processos. Dessa maneira, não existe mais escolha
para as organizações: ou se produz com qualidade ou está fora do mercado.
Crosby (1999) argumenta que a gestão da qualidade proporciona melhor
desempenho dos colaboradores nas suas atribuições; portanto, é fundamental tornar
transparentes os objetivos e metas para todos os níveis hierárquicos da
organização.
Robles (1994 apud STURION, 2002c) lembra que Philip Crosby, um dos
maiores líderes da revolução da gestão da qualidade nos Estados Unidos e Europa,
aponta os custos da não-qualidade como principal parâmetro para o indicador de
qualidade. Portanto, as empresas sensibilizam seus gerentes e colaboradores por
meio da demonstração do valor das perdas empresariais.
Complementando o raciocínio, Robles (1994 apud STURION, 2002c)
comenta que um programa de qualidade total bem implementado deixa claro quais
são as falhas da organização em relação ao seu desempenho. Isto acontece a partir
da determinação de indicadores em todas as dimensões gerenciais: qualidade,
custo, atendimento, moral, segurança e meio ambiente.
Uma empresa que apresenta má qualidade malversa seus próprios
recursos. De que forma? Desperdiçando material, depreciando seus
equipamentos, subtilizando a informação disponível, jogando fora o
potencial criativo dos trabalhadores. (FROTA, 1999 apud STURION,
2002c).
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Vindo ao encontro da mesma visão e detalhando a explanação de Frota
(apud STURION, 2002c). Tem-se que se:
[...] uma companhia quer aumentar o lucro sem aumentar o preço, e
simultaneamente atender ao cliente, isso deverá acontecer por meio
da eliminação do desperdício. Essa eliminação é que vai fazer o
acionista ter um ganho maior e proporcionar satisfação ao cliente, o
qual recebe produto com qualidade, no prazo previsto.
„Possivelmente, a empresa possa até transferir para esse
consumidor benefícios de preços com qualidade melhor‟. Afinal,
qualidade é usada como sinônimo de produtividade nas
organizações. Como conseqüência, o acionista é mais bem
remunerado, o preço para o consumidor é diminuído e os
colaboradores podem ter maior remuneração. Muitos programas,
como o da participação nos resultados da empresa, que é uma lei
brasileira, estão vinculados à melhoria da qualidade. Os funcionários
acabam recebendo um ganho indireto, devido ao aumento da
qualidade dos produtos e serviços. (ROBLES, 1994 apud STURION,
2002c).

Conforme Edson Silva Filho e Francisco Carlos Peixeiro, diretores da Sigma
Consultores, os sistemas da qualidade são importantes ferramentas gerenciais, na
medida em que sua implementação obriga as organizações a reverem e analisarem
criticamente seus processos e indicadores de desempenho, bem como a
monitoração dos níveis de satisfação de seus clientes. Mas eles alertam para a
possibilidade de um erro:
[...] a esmagadora maioria das pessoas no Brasil, mesmo adotando
um discurso de modernização e de alinhamento em relação aos
conceitos e princípios da qualidade, ainda implementa seus sistemas
de gestão apenas para satisfazer exigências específicas dos
mercados em que atuam. (SILVA FILHO; PEIXEIRO apud STURION,
2002a)

Adotando essa postura, de acordo com os diretores, tais empresas privam-se
de usufruir todos os benefícios que podem resultar num processo bem-sucedido,
destaca Sturion (2002a).
Deming (1990) destaca que, para a organização atingir o sucesso na
qualidade, é importante a eliminação dos seguintes obstáculos:
a) falta de recursos humanos e financeiros apropriados;
b) priorização dos lucros em curto prazo;
c) basear-se em observações ou críticas nas avaliações de desempenho;
d) falta de continuidade administrativa;
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e) gastos excessivos com problemas jurídicos ou programas de saúde;
f)

não se concentrar no que é necessário para e melhoria dos processos.

De acordo com o consultor e diretor da Jatobá Treinamento e Consultoria,
Jatobá (2002), na ISO 9001 versão 2000, a organização deve demonstrar sua
identidade, seu negócio, mapear seus processos, mostrar as relações dos mesmos
e criar indicadores que são fundamentais para a gestão do negócio. Se bem
implementada e auditada, é um instrumento eficiente de gerenciamento global,
fornecendo dados para a análise de resultados por processos.
Com a certificação da qualidade, Correia (2003) aponta que é possível
observar alguns dos benefícios aos fabricantes e consumidores:
a)

ao fabricante: permanente controle da qualidade nas empresas,
diminuição da perda de produtos e custos da produção, aumento da
competitividade, satisfação dos clientes, facilidade de penetração dos
produtos no mercado;

b)

ao consumidor: certeza da aquisição de produtos controlados e testados
conforme as normas, satisfação em relação aos produtos e serviços,
redução de custos, melhor atendimento em caso de reclamações,
garantia de troca e consertos.

Em síntese, o sistema de gestão da qualidade deve ser entendido e
direcionado às necessidades, expectativas e satisfação dos clientes, sem descuido
dos aspectos técnicos da qualidade, sob risco de tornar-se inviável e inadequado.
Finalmente,

a

nova

versão

da

ISO

9000:2000

propicia

melhorias

significativas, à medida que passa a enfatizar a gestão por processos. Mesmo antes
desta mudança, é possível observar claramente os seguintes benefícios de se ter
uma gestão da qualidade: a empresa aumenta a confiabilidade dos produtos e
serviços, reduz custos, permite melhor entendimento dos processos pelos
funcionários e assegura maior controle dos resultados.
Citando, as mudanças advindas do sistema de gestão da qualidade geram
resistência por parte dos colaboradores, que deve ser administrada com programa
contínuo de treinamentos, palestras, divulgação das melhorias realizadas e
resultados obtidos.
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4.1.1 SGQ – experiências organizacionais

A coordenadora operacional do sistema da qualidade da empresa Tintas
Coral, segundo relato de Correia (2003), após a implementação do sistema de
gestão da qualidade, verificou-se que a condução e o controle dos processos
tornaram-se mais eficazes, e a empresa passou a responder com maior rapidez às
necessidades do mercado. O desempenho da empresa melhorou e a certificação
deixou de ser vista simplesmente como um sistema que agrega valor à organização,
mas que a torna mais ágil e competitiva.
Os representantes da Milenia Agro Ciências S. A. (apud REVISTA MEIO
AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003) afirmam que o sistema de gestão da qualidade da
empresa tem como seus principais objetivos estruturar a empresa para melhores
condições de competitividade, obter ganhos de produtividade, redução de
desperdícios, falhas, retrabalho e custos, formação de um ambiente de trabalho com
segurança e motivação aos seus colaboradores e garantia e satisfação de seus
clientes com os produtos e serviços ofertados.
A Telefônica da Espanha exige a certificação ISO 9001 para todos os seus
prestadores de serviço. Dessa maneira, a companhia consegue melhorar a
qualidade dos prestadores de serviço e, conseqüentemente, melhor atender os seus
clientes, destaca Grayson e Hodges (2003).
Segundo Correia (2003), mudanças quase sempre geram resistência,
principalmente quando ocorrem no ambiente de trabalho. Por este motivo, deve-se
promover palestras, treinamento e divulgação constantes sobre o tema qualidade.
Para o gerente de engenharia da qualidade da Tupy Fundições Ltda (apud
CORREIA, 2003), a mudança da cultura dos funcionários, com a conscientização e o
comprometimento de todos, foi um investimento que valeu a pena, pois, em cinco
anos, a empresa mostrou um resultado satisfatório de rendimento, lucro e economia.
A mesma dificuldade foi encontrada no grupo Poliservice. A Coordenadora da
qualidade da empresa também notou resistência por parte de alguns colaboradores,
no início da implementação do sistema da qualidade. No entanto, a partir do
momento em que as melhorias puderem ser notadas, houve comprometimento
geral. Outro ponto observado pela coordenadora foi a dificuldade em repassar as
informações aos colaboradores operacionais. Contudo, uma solução foi logo
encontrada para suprir essa falha, com a criação de um jornal interno, para melhorar
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a comunicação dos novos procedimentos, e com o treinamento de multiplicadores
da qualidade.
A empresa Gelita South America (apud BRASIL COMPETITIVO, 2009)
possui 17 fábricas no mundo, todas com certificação ISO 9001:2000, destaca os
resultados por meio de alguns ganhos intangíveis, como a padronização da
documentação com o desenvolvimento de um sistema único e estruturado, a
desmistificação da visão burocrática da certificação, a introdução da visão de
processo aliada ao desenvolvimento da documentação, a consolidação da visão
sistêmica para a gestão de processos e a desmistificação da visão de auditoria
interna como um processo punitivo.
Já o diretor da Seara Alimentos (apud CORREIA, 2003) afirma que a
empresa conseguiu vencer as dificuldades de adaptação da ISO com o
estabelecimento de uma cultura da importância dos procedimentos, além de um
sistema de gerenciamento eletrônico.
Ainda segundo Correia (2003), saber detectar problemas e encontrar
soluções faz parte da identificação de uma nova visão. Na multinacional italiana
Pirelli, essa estratégia resultou, segundo o gerente de qualidade da empresa,
Marcelo João do Vale Cachada (apud CORREIA, 2003), em melhorias contínuas. A
empresa teve melhorias no fluxo dos processos, aumento do market share e da
satisfação dos clientes, além de maior lucro. A estratégia utilizada na Pirelli é a
mesma da Iriel Indústria Elétrica Ltda., que desenvolve os sistemas de gestão da
qualidade, em conformidade com a ISO 9001:2000, com o objetivo de garantir a
constante melhoria nos procedimentos e processos industriais, para oferecer aos
clientes produtos com maior competitividade e qualidade, aponta a Revista Meio
Ambiente Industrial (2003).
Na Siemens, que atua no ramo eletroeletrônico, como os processos de
certificação começaram há 14 anos, o maior desafio para a empresa foi derrubar o
mito de que a qualidade era apenas a qualidade do produto. A conscientização das
pessoas foi fator fundamental para o sucesso na época, segundo o diretor de gestão
da qualidade e ambiental da Siemens, segundo Correia (2003).
De acordo com Grayson e Hodges (2003), uma das principais vantagens da
obtenção da certificação ISO 9001 é proporcionar facilidade de acesso ao mercado
internacional.
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Na Vulkan do Brasil, empresa de acoplamento para o setor naval, a aplicação
da norma ISO 9001:2000 resultou no reconhecimento das oportunidades e
melhorias necessárias. De acordo com o gerente da garantia de qualidade, Amauri
Innocenzi (apud CORREIA, 2003), com o devido respaldo da alta administração,
pôde-se mudar o rumo das decisões, sempre que necessário, uma vez que se
tornou mais claro o caminho a ser percorrido.
Segundo a Revista Meio Ambiente Industrial (2003), a Companhia Iguaçu de
Café Solúvel considera a qualidade dos seus produtos e serviços um dos principais
fatores do desempenho da organização. Assim, sempre investiu em tecnologia, e o
seu foco em melhoria contínua faz-se presente nos programas de qualidade. Em
relação às experiências organizacionais, a norma ISO 9001:2000 trouxe melhorias
ao desempenho da organização e na satisfação dos clientes e das outras partes
interessadas. Além de trazer benefícios, forneceu contribuições para outras
considerações, como custos e gestão de riscos.

4.2 Sistema de gestão ambiental

Após a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente, em 1972, ocorreu a
estruturação de órgãos ambientais nos países industrializados. Surgiram, então, as
legislações, e poluir passou a ser crime em vários países.
Até meados da década de 1980, predominou no discurso empresarial uma
resistência a qualquer iniciativa de minimizar os impactos sócio-ambientais
decorrentes de atividade produtiva. No que se referia especificamente aos
problemas de degradação ambiental, os representantes empresariais argumentavam
que os custos adicionais para as empresas, resultantes dos gastos em controle de
poluição, comprometeriam a lucratividade, a competitividade e a oferta de empregos,
gerando, portanto, prejuízo às partes interessadas, ou seja, trabalhadores,
acionistas e consumidores. Nesse contexto, a estratégia das empresas era, segundo
o jargão econômico, externalizar os custos ambientais, ou seja, transferi-los para a
sociedade, poupando o verdadeiro causador de arcar com qualquer ônus para
reverter o problema, destaca Demajorovic (2003).
Alguns acidentes famosos, como Bhopal, na Índia, Chernobyl, na União
Soviética, e outros, contribuíram significativamente para as mudanças nas políticas
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ambientais e no gerenciamento ambiental das organizações, ampliando, assim, os
conceitos de proteção ambiental.
Conforme relata Demajorovic (2003), em 1984, ocorreu a explosão da planta
da Union Carbide em Bhopal, Índia, em virtude de um acidente na linha de produção
do metil-isocianato, causando a morte de três mil pessoas e afetando milhares de
outras com a debilitação progressiva da saúde e a morte prematura. Após o
acidente, as ações da empresa entraram em queda livre em Wall Street. Para
defender os interesses de seus acionistas, a organização acabou vendendo parte de
suas empresas e, dez anos após a ocorrência, o faturamento recuou de 12,5 bilhões
para 5 bilhões de dólares.
Demajorovic (2003) corrobora que os grandes acidentes ambientais são
difundidos na mídia e, conseqüentemente, tornam-se alvo dos protestos de
organizações não-governamentais ou de grupos ambientalistas.
De acordo com Donaire (1999), a partir dos anos 80, na Alemanha Ocidental,
muitas empresas começaram a verificar que os investimentos realizados com a
proteção ambiental poderiam se transformar em vantagem competitiva. Diante disso,
muitas organizações passaram a incluir gradualmente, na gestão de seus negócios,
a questão ambiental. Inicialmente, isso ocorreu de forma esporádica, quando
gerentes e empresários começaram a desenvolver programas de economia de
energia, de aproveitamento de resíduos e outros, nas suas empresas. Estas práticas
disseminaram-se rapidamente, e logo muitas organizações passaram a desenvolver
sistemas administrativos em consonância com a causa ambiental.
Começou a ficar patente que a despreocupação com os aspectos ambientais
pode se traduzir em aumento de custos, em redução de lucros, perda de posição no
mercado e, até, em privação da liberdade ou cessação de atividades. A proteção ao
meio ambiente tornou-se uma oportunidade para abrir mercados e prevenir-se
contra restrições futuras quanto ao acesso a mercados internacionais.
A visão entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente
começou lentamente a ser vista de outro modo, e nasceu a possibilidade de
diminuição do conflito entre a qualidade ambiental e os sistemas produtivos.
Por outro lado, o aperfeiçoamento da legislação ambiental contribuiu para
proteger o meio ambiente, controlando a geração e disposição dos resíduos dos
sistemas produtivos, estabelecendo limites para emissões, proibindo a utilização de
certos materiais nos processos etc., chegando, em certos casos, a restringir o
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desenvolvimento e a implantação de atividades em regiões consideradas
inadequadas para a finalidade a que se propunha, opina Valle (2000).
No Brasil, em 1981, foi aprovada a Lei Federal n o 6.398 que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação. Com isto, o poder público disponibilizou instrumentos para possibilitar um
meio ambiente equilibrado, dentre os quais se podem destacar, segundo Medauar et
al. (2002):
 zoneamento ambiental;
 avaliação de impactos ambientais;
 licenciamento

e

revisão

de atividades efetiva

ou potencialmente

poluidoras;
 incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou
absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental;
 criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder
público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
 penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação
ambiental.
Porém, somente com o Decreto Federal no 99.274, de 6 de junho de 1990, é
que a Lei Federal no 6.938/81 foi regulamentada, lembra Medauar et al. (2002).
A Constituição Federal do Brasil, de 1988, incluiu um capítulo sobre o meio
ambiente e autorizou a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama),
além de descentralizar as questões ambientais, permitindo aos estados e municípios
formular políticas e programas voltados às realidades locais e regionais, informa
Ashley, Lima e Ferreira (2002).
Nesse ínterim, surgiu o novo discurso empresarial baseado na abordagem de
prevenção à poluição, iniciado na década de 1990 e que pregava a substituição do
confronto com órgãos governamentais e não-governamentais pela cooperação,
estimulando uma postura proativa em lugar da postura reativa anterior, por meio de
ações voluntárias das empresas para a melhoria ambiental, acrescenta Demajorovic
(2003).
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Nesta

mesma

década,

segundo

Maimom

(1999),

acentuou-se

a

conscientização da população no que diz respeito às questões ambientais. Em 1992,
entrou em vigor a norma britânica BS 7750 - Specification for Environmental
Management Systems (Especificação para Sistemas de Gestão Ambiental), que
serviu de base para a estruturação da ISO 14001:1996.
No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal no 9.605, de 12/02/98)
desencadeou uma maior preocupação com as questões ambientais nas empresas
brasileiras, uma vez que criou multas pesadas para penalizar o descumprimento da
legislação ambiental e responsabilizou, por crimes contra o meio ambiente, a pessoa
jurídica e a pessoa física responsáveis.
Em relação à legislação, Demajorovic (2003) apresenta comentários a
respeito da legislação dos EUA, que podem ser aplicados ao Brasil. Segundo o
autor, a legislação obrigou as empresas a procurarem o caminho da inovação,
resultando em uma série de novos produtos e processos que poderiam ser
comercializados no mercado internacional. Essas mudanças são consideradas
“ganha-ganha” devido aos benefícios evidentes que geram para as empresas e para
a sociedade, pois, além de melhorar o desempenho ambiental das organizações,
reduzem seus custos.
Segundo Porter (1999), a legislação ambiental elaborada adequadamente
age no sentido de formar pressões e desencadear inovações que podem reduzir
custos na produção, se as organizações forem criativas e eficientes. Continuando a
argumentação, Porter (1999) enfatiza que as normas devem ser severas, para
promover inovações tecnológicas, pois a legislação amena propicia soluções
improvisadas. Sendo assim, a imposição de legislação adequada, quando
encaradas como um desafio, pode proporcionar inovações para reduzir custos e
melhorar a competitividade das empresas.
Winter e Steger (1998) e Grayson e Hodges (2003) destacam que os grupos
de

pressão

e

as

organizações

não-governamentais,

principalmente

as

ambientalistas, estão conquistando poder nas discussões, formulações de políticas,
normas e regulamentos internacionais, no que diz respeito às condutas e atuação
das empresas. Nesse sentido, utilizam a mídia para pressionar e influenciar as
grandes corporações e as suas partes interessadas a mudar de opinião e
comportamento.
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Nesse contexto, Demajorovic (2003) afirma que diversas empresas tiveram
de adiar investimentos, ou mesmo mudar completamente os planos já aprovados, ao
esbarrar na pressão dos grupos organizados. Para exemplificar a explanação de
Demajorovic (2003), pode-se citar o exemplo da Mitsubishi, que possui a maior
salina do mundo, na Baixa Califórnia, e queria ampliá-la com obras de 150 milhões
de dólares. Grupos ambientalistas, encabeçados pelo Fundo Internacional do BemEstar Animal e o Conselho de Defesa de Recursos Naturais, lançaram uma ofensiva
mundial para evitar a construção da nova salina. Depois de ter recebido cartas de
protesto de mais de 1 milhão de pessoas, a Mitsubishi anunciou que não levaria
adiante seus planos, apesar de a avaliação de impacto ambiental ter sido favorável a
ela.
A questão ambiental está se tornando matéria obrigatória das agendas dos
executivos das empresas. A globalização dos negócios, a internacionalização dos
padrões de qualidade ambiental descritos na série ISO 14000, a conscientização
crescente dos atuais consumidores e a disseminação da educação ambiental nas
escolas permitem antever que as exigências que farão os futuros consumidores em
relação à preservação do meio ambiente e à qualidade de vida deverão intensificarse. Diante disto, Donaire (1999) destaca que as organizações deverão, de maneira
acentuada, incorporar a variável ambiental na prospecção de seus cenários e na
tomada de decisão, além de manter uma postura responsável de respeito à questão
ambiental. A afirmação de Donaire (1999), conforme Alejandro (2002), pode ser
complementada da seguinte forma: cresce significativamente o conceito da
responsabilidade social nas organizações, sendo o compromisso ambiental um dos
elementos de realização e ética das atividades produtivas perante seu quadro de
colaboradores, fornecedores, clientes e a comunidade.
Segundo Salvaterra Consultoria e Engenharia (2003), dentre os benefícios
em relação à gestão ambiental, o mais importante é o aumento da competitividade
advinda do conceito cada vez mais difundido de que hoje é impossível administrar
qualquer coisa sem uma séria e visível preocupação ambiental, ou, em outras
palavras, a consciência mundial sabe que o Planeta não suporta mais o acúmulo de
impacto ambiental adicional, e que o mito da inesgotabilidade já não existe,
tendendo a acontecer o mesmo com outro mito, o da impunidade.
De acordo com Donaire (1999), para um país receber investimentos
estrangeiros, é fundamental possuir uma imagem internacional positiva em relação
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aos seus cuidados com o meio ambiente. Por outro lado, fica demonstrado
crescentemente que os custos, monetários e sociais, impingidos por uma poluição
desenfreada, são muito maiores do que os investimentos necessários para evitar ou
eliminá-la.
Pela explanação de Salvaterra Consultoria e Engenharia (2003) e Donaire
(1999) observa-se que as portas do mercado e do lucro se abrem cada vez mais
para as empresas que não poluem, deixam de poluir ou poluem menos. E têm sido
criadas barreiras para as empresas que desprezam as questões ambientais, na
tentativa de maximizar seus lucros e socializar o prejuízo.
A experiência das empresas pioneiras permite identificar resultados
estratégicos do engajamento da organização na causa ambiental. Estes resultados,
porém, não se viabilizam de imediato; há a necessidade de que sejam
constantemente planejados e organizados todos os passos para a interiorização da
variável ambiental na organização, para que ela possa atingir, no menor prazo
possível, o conceito de excelência ambiental, que lhe trará importante vantagem
competitiva, aponta Donaire (1999). Os dez passos necessários para a excelência
ambiental, segundo Elkington e Burke (1989 apud DONAIRE, 1999) são os
seguintes:
1) desenvolva e publique uma política ambiental;
2) estabeleça metas e continue a avaliar os ganhos;
3) defina claramente as responsabilidades ambientais de cada uma das
áreas e do pessoal administrativo;
4) divulgue interna e externamente a política, os objetivos e metas e as
responsabilidades;
5) obtenha recursos adequados;
6) eduque e treine seu pessoal e informe aos consumidores e a
comunidade;
7) acompanhe a situação ambiental da empresa e faça auditorias e
relatórios;
8) acompanhe a evolução da discussão sobre a questão ambiental;
9) contribua para os programas ambientais da comunidade e invista em
pesquisa e desenvolvimento aplicados à área ambiental;
10) ajude a conciliar os diferentes interesses existentes entre todos os
envolvidos: empresa, consumidores, comunidade, acionistas etc.
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Um sistema de gestão ambiental eficiente deve articular diferentes áreas da
organização, como marketing, produção, recursos humanos, jurídico e financeiro e
pesquisa e desenvolvimento, segundo Ashley, Lima e Ferreira (2002).
Gestão ambiental nada mais é do que a forma como uma organização
administra as relações entre suas atividades e o meio ambiente que as abriga,
observadas as expectativas e relações com as partes interessadas, observa Viterbo
Filho (1998).
Segundo Winter e Steger (1998), as relações entre as partes interessadas e a
organização são imprevisíveis e devem ser conduzidas por meio de consultas
estratégicas e comunicações. No que tange aos aspectos éticos e ambientais, isto
se deve ao fato de as empresas estabelecerem a tomada de decisões com base em
dados técnicos e científicos. Por outro lado, a sociedade pode ter opiniões
diferenciadas, constituindo-se, assim, um risco, caso estas opiniões não sejam
consideradas no processo de tomada de decisões das empresas.
Os fatores que levaram as empresas a buscar a certificação ambiental, na
opinião de Alejandro (2002) vão desde a real preocupação com a proteção
ambiental ao marketing ecológico, os quais podem ser utilizados como instrumento
de propaganda dentro e fora do país. De acordo com o Autor, a obtenção da
certificação significa que a empresa está no caminho certo da busca pela excelência
ambiental; isto porque o processo é de melhoria contínua. A exposição de Alejandro
fica explicada melhor quando Czaja (2002) diz que a busca da certificação não deve
ser a meta principal, mas sim uma conseqüência do processo de conquista da
melhoria ambiental. Não adianta a organização ter um diploma na parede se o
sistema implantado é falho. Inevitavelmente, as que adotarem esta postura cairão no
descrédito das partes interessadas, o que as levará ao fracasso.
Segundo Czaja (2002), a ISO 14001:1996 fornece elementos primários de um
sistema de gestão ambiental efetivo, que pode ser integrado com os outros sistemas
de gestão da organização. O verdadeiro valor da ISO 14001 só pode ser percebido
se forem utilizadas ferramentas práticas para implementar uma estratégia ambiental.
Qualquer que seja a estratégia de um negócio globalizado, o enfoque fundamental
da estratégia ambiental precisa estar alinhado com a posição empresarial, seus
produtos e as suas partes interessadas.
North (1992, apud DONAIRE, 1999) destaca os principais benefícios
potenciais econômicos e estratégicos da gestão ambiental na empresa:
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a) Benefícios econômicos:


Economia de custos:


Economia devido à redução do consumo de água, energia e
outros insumos;



Economias devido à reciclagem, venda e aproveitamento de
resíduos e diminuição de efluentes;




Redução de multas e penalidades por poluição;

Incremento de receitas:


Aumento da contribuição marginal de “produtos verdes” que
podem ser vendidos a preços maiores;



Aumento da participação no mercado, devido à inovação dos
produtos e menor concorrência;



Linhas de novos produtos para novos mercados;



Aumento da demanda para os produtos que contribuam para a
diminuição da poluição;

b) Benefícios estratégicos:


Melhoria da imagem institucional:
 Renovação do portfólio de produtos;
 Aumento da produtividade;
 Alto comprometimento do pessoal;
 Melhoria nas relações de trabalho;
 Melhoria e criatividade para novos desafios;
 Melhoria das relações com os órgãos governamentais,
comunidade e grupos ambientalistas;
 Acesso assegurado ao mercado externo;
 Melhor adequação aos padrões ambientais.

Os benefícios potenciais proporcionados por um Sistema de Gestão
Ambiental, considerados por Alejandro (2002), são:
a) manutenção de um bom nível de relacionamento com as partes
interessadas;
b) obtenção de seguros a um custo baixo;
c) atendimento aos critérios que facilitam investimentos;
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d) enaltecimento da imagem da empresa e melhoria de sua competitividade
no mercado;
e) utilização da gestão ambiental como instrumento de marketing;
f)

aprimoramento dos controles de custo;

g) redução de acidentes previstos na legislação que impliquem em multas ou
responsabilidade civil;
h) conservação de matérias-primas e energia;
i)

facilidade para obter licenças e autorizações do poder público.

Da mesma forma, Viterbo Junior (1998) destaca os seguintes benefícios da
certificação ambiental pela ISO 14001:
a) poder evitar a necessidade das auditorias ambientais públicas previstas
em leis estaduais;
b) harmonizar a gestão ambiental dentro do sistema de gestão da empresa;
c) promover o desenvolvimento sustentável;
d) quebrar possíveis barreiras técnicas às exportações;
e) fornecer vantagem mercadológica em relação à concorrência, a ser
explorada por marketing;
f)

promover a melhoria de processos e a racionalização do consumo de
matérias-primas;

g) promover a diminuição do consumo de energias;
h) promover a adequação aos princípios da Atuação Responsável, de forma
prática.

Segundo Boog (2000), operar em conformidade com as legislações
ambientais, responsabilizar-se financeiramente por danos ambientais, enaltecer a
imagem e conquistar mercados associados à nova ética social e ambiental pelos
consumidores são algumas das questões ambientais enfrentadas pelas empresas,
com implicações no projeto de produtos, nas tecnologias dos processos e nos
procedimentos gerenciais. A imagem das organizações no contexto da globalização
dos mercados passou a ser fator estratégico de competitividade. Dessa maneira os
temas ambientais constituem-se em ponto crítico para os negócios, tornando-se
fundamental para as empresas agregarem ao sistema de gerenciamento a gestão
do meio ambiente.
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Na

contextualização

do

SGA,

é

importante

destacar

as seguintes

considerações:
a) a legislação mais contundente e as pressões de órgãos nãogovernamentais e fiscalizadores induzem as empresas a mudarem seus
procedimentos e sua maneira de pensar, e caso sejam aproveitados estes
aspectos para inovar de maneira eficiente e criativa os seus produtos e
processos produtivos, é possível gerar redução de custos ou lucros, em
muitos casos;
b) as empresas produzem gastando menos energia, água, matérias-primas
e geram menos resíduos para serem tratados, quando implantam a ISO
14001. Portanto, lucram com os cuidados ambientais, e a questão
ambiental passa a ser parte integrante do planejamento estratégico da
empresa, sendo tratado não apenas pelo nível técnico, mas, também,
pela diretoria;
c) dessa forma, é fundamental para as empresas trabalhar os aspectos da
prevenção no trato das questões ambientais, de modo a viabilizar as
oportunidades econômicas, buscar posições e a própria permanência no
mercado.
Por outro lado, as deficiências associadas à norma ISO 14001 e a sua
aplicação relacionam-se aos seguintes aspectos:
a) baixa prioridade à prevenção. De modo geral, o enfoque predominante é
o de conformidade com a legislação. Na prática, no caso dos resíduos
sólidos, por exemplo, isso induz à concentração de esforços na
reciclagem e na destinação final adequada (ou seja, no controle), em
completo detrimento das ações para se evitar que o resíduo seja gerado
(ou seja, na prevenção da poluição);
b) dificuldade de acesso às informações. Boa parte das empresas
certificadas não permite o acesso às informações dos seus SGAs, seja de
modo parcial ou completo, contrariando totalmente a filosofia da norma
ISO 14001;
c) baixa credibilidade pelo público em geral: devido a aspectos como a
obtenção de certificação de abrangência parcial (restritas a alguns setores
de uma mesma empresa ou a algumas empresas dentro de uma
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corporação maior) ou a constantes acidentes ambientais com empresas
certificadas;
d) diversidade de indicadores. Devido à inexistência de um núcleo mínimo
de indicadores ambientais comuns (eles não são especificados na
norma), estes são estabelecidos pelos interessados, o que resulta em
diversidade e dificuldade para a comparação e estabelecimento de
paradigmas entre os setores e empreendimentos.
Dentro do enfoque de melhoria contínua, o Quadro 1 resume os principais
aspectos críticos que deverão ser enfrentados em relação à gestão ambiental em
nove segmentos fundamentais.
SETOR
Automobilístico

Serviços
financeiros

Produtos de
alto giro
Tecnologia da
informação e
comunicação

ASPECTOS CRÍTICOS PARA A GESTÃO AMBIENTAL


















Extrativo e

de energia


Farmacêutico e 
de biotecnologia 

Turismo e lazer 


Varejo
Transportes




Economia de combustível em veículos convencionais;
Aumento do aquecimento global com poluentes;
Desenvolvimento de veículos híbridos;
Tecnologia de célula de combustível e combustíveis alternativos;
Reciclagem.
Exposição a responsabilidades contingentes;
Condições de empréstimo dependentes da atuação ambiental do tomador;
Aumento de fundos éticos e avaliação de investimentos;
Impacto do aquecimento do planeta nos seguros.
Análise do ciclo de vida quanto ao impacto ambiental dos produtos;
Redução de embalagens;
Refrigeração e armazenamento não-poluentes;
Padrões e certificações.
Análise do ciclo de vida quanto ao impacto de equipamentos, à
responsabilidade maior pelo produto e à legislação sobre devolução;
Posicionamento de antenas parabólicas;
Colocação de antenas transmissoras.
Esgotamento de recursos naturais e pesquisa de fontes de energia renovável;
Poluição, aquecimento global e erosão de solos;
Revisão de contratos de concessão;
Locais apropriados para fazendas eólicas.
Resultados da tecnologia genética em alimentos, plantações e remédios;
Clonagem de animais.
Uso de energia e materiais - produção de lixo e poluição;
Impacto em habitats, na biodiversidade e na paisagem;
Crescimento do turismo sustentável e ecoturismo.
Análise do ciclo de vida dos produtos, inclusive origem, embalagem e
experimentos com animais.
Localização de novas estradas, desvios, ferrovias, portos e aeroportos;
Emissões de poluentes (principalmente de transporte aéreo e terrestre).

Quadro 1 - Principais aspectos críticos a serem abordados pela gestão ambiental, de
acordo com o respectivo segmento industrial.
Fonte: Adaptado de Grayson e Hodges (2003).
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Neste contexto, Viterbo Junior (1998) e Viegas (2000) acrescentam que a
gestão ambiental é parte integrante e indissolúvel da gestão pela qualidade total, e
não existe isoladamente como sistema de administração dos negócios. Logo, as
organizações necessitam unificar e aperfeiçoar os sistemas de gestão, para a
satisfação das partes interessadas.
Segundo Carvalho (2000a), um sistema de gestão ambiental só está completo
quando as questões de saúde e segurança ocupacional estiverem unificadas aos
processos, meios e critérios de bem gerenciar o meio ambiente, sob a ótica de que é
artificial a desvinculação do meio ambiente natural do meio ambiente de trabalho.
As idéias de Viterbo Junior (1998), Viegas (2000) e Carvalho (2000a)
unificadas são concordantes com o posicionamento de Noble (2000), e permitem
considerar a integração do sistema de gestão ambiental aos sistemas da qualidade
e segurança e saúde ocupacional como imprescindível, para melhor administrar
estes sistemas de gestão.
Analisando-se o exposto, as organizações, além das vantagens de melhoria
da imagem, contribuição ao desenvolvimento sustentável, preservação ambiental,
prevenção da poluição, melhoria da capacidade de atender às legislações
ambientais cada vez mais exigentes, auferem um fator de grande contribuição: os
ganhos financeiros advindos da gestão ambiental.
4.2.1 SGA – experiências organizacionais

As indústrias ecológicas movimentam, no mundo todo, 280 bilhões de dólares
ao ano e devem atingir 640 bilhões em 2010, quase 8% de crescimento anual. A
Comissão da União Européia (EU) estima que terão sido criados 500 mil empregos
nos países-membros em 2010 (PORRITT et al. 1999 apud GRAYSON; HODGES,
2003).
Gilbert (1995) afirma que os benefícios da gestão ambiental podem ser
grandes e destaca os seguintes:
a) a Dow Química introduziu muitas medidas que levaram a um benefício de
3-5 milhões de libras e a 30% de retorno sobre o investimento;
b) a Xerox construiu uma fábrica de reciclagem que tem faturamento anual
de 100 milhões de libras;
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c) a reciclagem de água de lavagem da ICI economiza 100 mil libras anuais,
com um investimento baixo;
d) o housekeeping da Pilkington economizará 30 mil libras por ano, sem
qualquer investimento (valores fornecidos pela Environmental Resources
Ltd.).

A Bahia Sul, empresa produtora de papel, foi a primeira a conquistar
certificação ISO 14001 no Brasil, atuando em setor considerado como fortemente
poluidor, investiu aproximadamente um milhão de dólares no projeto, sendo que a
economia anual após a certificação é de novecentos e vinte mil dólares (MOURA,
2000).
O gerente da Divisão de Iluminação da Philips do Brasil, Márcio Quintino,
enfatiza que o mercado está exigindo de todas as empresas uma atuação de
responsabilidade em relação ao meio ambiente, inclusive exigindo relatórios de
desempenho ambiental das empresas que possuem ações negociadas nas Bolsas
de Valores por todo o mundo. Em vista disso, sem dúvida, a certificação em
conformidade com a Norma ISO 14001 é uma ferramenta estratégica para atender
às necessidades das partes interessadas, conforme Revista Meio Ambiente
Industrial (2003).
O jornal Financial Times (2001 apud GRAYSON; HODGES, 2003), ilustra que
as empresas que não atingem padrões ambientais e éticos básicos correm o risco
de arruinar sua imagem, a saúde financeira e perder o seu valor no longo prazo,
conforme diz a Associação de Seguradoras Britânicas (ABI), cujos membros
controlam um trilhão de libras de ativos e um quarto do mercado de ações do Reino
Unido, destacam Grayson e Hodges (2003).
Segundo o coordenador do projeto de certificação ISO 14001 da Behr Brasil
(apud REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003), a área de segurança do
trabalho foi uma das mais influenciadas com o sistema de gestão ambiental, devido
à relação com as seguintes atividades: atendimento a emergências, abandono de
área, brigada de incêndio, mapa de risco, PPRA, Pcmso, treinamento para
emergência química e atendimento às leis, entre vários outros. Esclarece, também,
a importância da realização de um levantamento de todos os pontos possíveis de
melhoria no processo, dos mais simples aos mais complexos, pois um bom estudo
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de viabilidade econômica pode trazer reduções de custo para a empresa e um ótimo
ambiente de trabalho para os colaboradores.
A mesma observação da Behr Brasil foi descrita por Rosana Mangueira Costa
(apud REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003) responsável administrativa
do Hospital Itacolomy, para quem a certificação em conformidade com a norma ISO
14001 influenciou a área de segurança no trabalho do Hospital, principalmente no
que se refere ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos
colaboradores e nos procedimentos de descarte correto dos resíduos hospitalares.
Destaca, ainda, as melhorias importantes no gerenciamento de resíduos e
mudanças significativas no relacionamento com órgãos fiscalizadores, como
vigilância sanitária e prefeitura municipal, informa a Revista Meio Ambiente Industrial
(2003).
Segundo Grayson e Hodges (2003), o conglomerado 3M, em sua política
ambiental, declara que é tecnologicamente sensato e menos dispendioso impedir a
poluição na origem do que usar procedimentos convencionais. A organização
reduziu 771 mil toneladas de poluentes e economizou 810 milhões de dólares com
seu programa “Vale a pena prevenir”.
O gerente industrial do complexo de Araucária da Fosfértil Ultrafértil deixa
evidente que a implantação de um sistema de gestão ambiental segundo a ISO
14001 deve permitir uma maior conscientização sobre a potencialidade dos riscos da
empresa para estabelecer uma gestão ambiental consciente. Uma certificação deve
ser a conseqüência de um sistema de gestão ambiental implementado e
continuamente aprimorado, conclui a Revista Meio Ambiente Industrial (2003).
Em concordância com o discurso do gerente industrial da Fosfértil Ultrafértil, o
gerente corporativo de meio ambiente da Belgo Mineira (apud REVISTA MEIO
AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003), relata que os fatores fundamentais para o sucesso
da implementação, desenvolvimento e manutenção da certificação ISO 14001 é a
conscientização sobre os assuntos ligados a qualidade, ao meio ambiente, a
segurança e saúde, a motivação e a participação efetiva dos colaboradores da
organização em todas as etapas do processo.
O compromisso com o desenvolvimento sustentável e as questões referentes
ao meio ambiente faz parte da Siemens em todos os países onde atua. Esta
organização sempre procurou buscar inovações nas tecnologias capazes de
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minimizar os impactos ambientais negativos dos processos industriais (GRAYSON;
HODGES, 2003).
A Hopkins Catering Equipment, de Leeds, em Yorkshire, Inglaterra, que
fornece equipamentos para hotelaria, é uma empresa familiar, fundada em 1957,
que tem 38 funcionários e um faturamento anual de cerca de US$ 2,8 milhões. Em
meados dos anos 90, a segunda geração da família assumiu a direção da empresa.
Um serviço de apoio a empresas recomendou-lhe várias maneiras de aumentar a
eficiência do negócio. Uma sugestão foi a de tentar obter a certificação ISO 14001
para mostrar o compromisso da empresa com uma atuação ambiental correta e a
adoção dos padrões. A certificação ISO 14001 aumentou a consciência dos
funcionários e fez a companhia estruturar a gestão de aspectos ambientais
importantes, abandonando o enfoque improvisado e fragmentado. O resultado foi
maior eficiência nas operações e menor impacto ambiental (GRAYSON; HODGES,
2003).
Segundo André Luís Sakagushi Hirose (apud REVISTA MEIO AMBIENTE
INDUSTRIAL, 2003), engenheiro de controle ambiental da Alcoa, de Poços de
Caldas, com a implementação da ISO 14001, os departamentos passam a ver as
questões ambientais sob a mesma ótica, soluções criativas são geradas pelas
áreas, buscando-se as oportunidades de recuperação/reciclagem de resíduos,
redução/substituição de insumos, minimização/eliminação de perdas nos processos,
redução da geração de resíduos e minimização dos impactos na fauna e flora, entre
outros.
Da mesma maneira que a Alcoa elencou algumas oportunidades, os sistemas
de gestão ambiental e industrial possibilitaram à Cosipa a obtenção de diversos
benefícios ambientais (REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003), dentre os
quais se destacam as reduções de:
a) emissão de material particulado, em 98%;
b) lançamento de óleos e graxas, em 99%;
c) carga orgânica, em 80%;
d) emissão de manganês solúvel, em 100%;
e) lançamento de amônia, em 99%;
f)

consumo de água, com índice de 72% de recirculação de água.
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A empresa americana de computadores Unisys reduziu suas emissões de
poluentes em 92%, desde 1998. Sistemas mais eficientes de produção e redução de
custos com eliminação de lixo pouparam à empresa US$ 6 milhões ao ano
(NEUBERGER; BERMAN, 1998 apud GRAYSON; HODGES, 2003).
Quanto ao marketing ambiental, a Nokia considera que, muito mais do que
qualquer resultado que a postura ambiental possa trazer as vantagens de se adotar
um sistema de gestão ambiental vão muito além, englobando diversos benefícios,
destacando a adoção de processos mais eficientes e econômicos e, ainda, o valor
agregado e a credibilidade que traz à marca como um todo. Cristina Freitas,
coordenadora da qualidade e meio ambiente da Nokia, ressalta que a certificação
ambiental trouxe mudanças significativas no gerenciamento de todos os processos
produtivos da empresa, reduzindo ao mínimo o desperdício em todos os
departamentos, o que gera economia de recursos e ganhos em eficiência. Cristina
(apud REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003), declara que a Nokia usou a
criatividade para aproveitar toda a estrutura do ISO 9001 para atender à ISO 14001.
Vindo ao encontro da mesma visão da Nokia, o gerente da Qualidade da
Celéstica do Brasil, deixa claro que a certificação ISO 14001 traz benefícios de
marketing e atende às necessidades das partes interessadas. Ele recomenda às
empresas não se limitarem somente a obter o certificado, mas que saibam usufruir
todos os benefícios decorrentes do sistema de gestão ambiental, em prol das partes
interessadas (REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003).
Diferentemente de outras companhias, a Nabisco respondeu ao interesse dos
consumidores pelo meio ambiente formando uma parceria entre seus biscoitos
Animal Crackers e o World Wildlife Fund (WWF). A mudança no formato dos
biscoitos para representar espécies ameaçadas e o novo desenho da embalagem
contribuíram para um aumento de 20% nas vendas, em dois anos. Cinco centavos
de dólar em cada venda, até o máximo de US$ 100 mil, foram doados ao WWF
(STECKEL et al., 1999 apud GRAYSON; HODGES, 2003).
Juliana Nunes (apud REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003),
gerente de assuntos sócio-ambientais da Unilever Brasil, considera que uma das
mudanças mais significativas geradas pela certificação ISO 14001 é a maior
conscientização dos funcionários e prestadores de serviços, acerca dos impactos
ambientais negativos que suas atividades podem causar à comunidade e ao meio
ambiente. Na organização, atualmente, os procedimentos operacionais e as
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alterações dos processos industriais das fábricas são gerenciados com a efetiva
preocupação com o meio ambiente. O resultado que comprova esta melhora é a
redução significativa dos números de acidente nos últimos anos.
É importante observar que, apesar dos investimentos em áreas estratégicas,
as falhas na implementação dos procedimentos operacionais podem comprometer
todos os esforços da organização. Neste aspecto, Grayson e Hodges (2003)
mostram o caso da Mineira Yanacocha, uma mina de ouro perto de Cajamarca, no
noroeste do Peru, controlada pela Newmont Mining Corporation, de Denver (EUA). A
Yanacocha investiu em programas comunitários e construiu escolas, estradas e
redes de esgoto. Porém, após um incidente de vazamento de mercúrio durante o
transporte, que provocou a hospitalização de 130 pessoas, a Yanacocha teve de
gastar de US$ 12 milhões a US$ 14 milhões com limpeza e indenizações, e foi
criticada pela International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, por não ter
normas de transporte de mercúrio.
Por meio dos relatos destas experiências organizacionais, é possível observar
que a ISO 14001 é uma ferramenta de gestão preciosa para as empresas, sendo
importante nas seguintes frentes:
a) permite a redução de custos, à medida que passa a adotar tecnologias
limpas ou a reciclar os rejeitos;
b) melhora o relacionamento com os órgãos fiscalizadores;
c) facilita a captação de recursos nas bolsas de valores;
d) possibilita utilizar o marketing ambiental;
e) traz credibilidade à marca;
f)

atende a legislação vigente, de modo a evitar penalidades e multas;

g) comprova o comprometimento com as partes interessadas.

Neste contexto, as questões ambientais devem ser um compromisso de todos
nas empresas, uma vez que podem resultar em impacto negativo ou positivo em
várias áreas de atuação. Pela exposição das empresas, também é notável que o
sistema de gestão ambiental influencie muito o gerenciamento da segurança e
saúde no trabalho, devido às relações existentes entre estas áreas e as suas
respectivas atividades.
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4.3 Sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional
De acordo com o art. 19 da Lei Federal no 8.213/91:
[...] acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para
o trabalho, permanente ou temporária (ARAÚJO, 2002).

A precarização das relações do trabalho e o aumento do desemprego
levaram a uma desestruturação sindical. Por conseguinte, as organizações sindicais
deixaram para trás as lutas por melhores condições laborais, melhores salários,
direito ao lazer etc., para centrar-se exclusivamente na manutenção do emprego a
qualquer custo, com sérias repercussões para o já desprotegido mundo do trabalho
(CORTEZ, 2001).
Contudo, nos últimos anos, houve redução no número de acidentes
registrados no País, em decorrência de uma série de fatores, dentre os quais se
podem citar: mudanças econômicas, aumento do trabalho informal, desemprego,
sub-notificação dos casos e migração da mão-de-obra para setores com menor risco
de acidentes (CORTEZ, 2001).
Segundo Sounis (1991), a segurança do trabalho é uma ciência que tem
como objetivo a prevenção dos acidentes e da saúde ocupacional dos
trabalhadores, por meio da gerência de riscos. Para que isso aconteça, é
fundamental o cumprimento das normas de segurança do trabalho, de modo a
proteger a integridade física e mental do trabalhador e estruturar procedimentos para
atingir o funcionamento eficaz e eficiente dos sistemas produtivos.
Contudo, uma discussão mais ampla, envolvendo diversos atores e voltada
para o desenvolvimento de uma política efetiva de gerenciamento das atividades de
risco nas organizações empresariais, é fundamental para superar a forma tradicional
de enfrentamento desses desafios. Predomina no País uma visão ultrapassada,
caracterizada pelo gerenciamento artificial dos riscos, que simplifica o problema, a
partir da visão reducionista de que os acidentes são resultados de falhas humanas,
recaindo a culpa exclusivamente sobre os trabalhadores (DEMAJOROVIC, 2003).
Nesse sentido, a abordagem holística deve ser utilizada na prevenção e
investigação dos acidentes de trabalho, pois a ocorrência dos acidentes é o
resultado de fatores que interagem de maneira muito complexa, dentre os quais se
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pode destacar fatores físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais
(CARDELLA, 1999).
No Brasil, em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e,
em seu capítulo V, surge a legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho.
Posteriormente, ocorreram modificações no capítulo V da CLT com o Decreto-Lei no
229, de 27.02.67. Mas a regulamentação somente ocorreu em 27.07.72, por
intermédio da Portaria No 3.237, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
que tornou obrigatória a existência dos Serviços Especializados em Segurança e
Medicina do Trabalho (Sesmt), nas empresas, o que era estabelecido pela
Recomendação no 112 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em
seguida, a Lei Federal no 6.514/77 deu ao Ministério do Trabalho a competência
para regulamentar, por meio de portarias, os assuntos referentes à segurança,
higiene e medicina do trabalho nas organizações. Em 1978, a Portaria n o 3.214
editou as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, que
são normas legais básicas estabelecidas na CLT sobre o assunto.
Com a introdução da Portaria no 3.214/78, vigente até os dias de hoje, iniciouse a concepção da segurança e saúde ocupacional no Brasil, inclusive com a
fiscalização da existência do Sesmt nas empresas, regulamentada na NR-4. Logo,
as empresas são obrigadas por lei a contratar engenheiros de segurança do
trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança e
auxiliares de enfermagem do trabalho, de acordo com o seu grau de risco e número
de colaboradores. Esta equipe multidisciplinar deve gerenciar as atividades de
segurança e saúde ocupacional nas organizações no cumprimento das normas
regulamentadoras e outras pertinentes.
Mesmo com a legislação, persistiu a necessidade de um sistema de gestão
de segurança e saúde ocupacional para diminuir as perdas financeiras, melhorar a
confiabilidade e a imagem das empresas. Nesse sentido, a certificação da OHSAS
18001 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007), além de ser um instrumento
reconhecido internacionalmente, possibilita o compromisso da melhoria contínua no
desempenho

em

segurança

e

saúde

dos

colaboradores.

Portanto,

sua

implementação traz melhorias nos resultados do passivo trabalhista da organização.
A OHSAS 18001 é compatível com as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, complementar a outros sistemas de gestão existente e
integrável à ISO 9001 e ISO 14001. Cicco (2003a) considera que a OHSAS 18001
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tem por objetivo fornecer, às organizações, a estrutura de um Sistema de Gestão da
Segurança e Saúde no Trabalho eficaz. Foi redigida de forma a se aplicar a todos os
tipos e portes de empresas e para ser adequada a diferentes condições geográficas,
culturais e sociais. O sucesso do sistema depende do comprometimento de todos os
níveis e funções, especialmente da alta administração.
Por sua vez, Oliveira (2001a) afirma que a insegurança no trabalho produz
danos à saúde e a integridade física dos trabalhadores e arranhões na credibilidade
da empresa, tornando-a vulnerável a toda sorte de investidas, promovidas pela
mídia, por representações de classes, por concorrentes e, ainda, por ações políticas
e judiciais. Pagar multas por violação da legislação ou recorrer à justiça com o intuito
de se defender não consiste em problema tão grave como ter que se justificar
perante a opinião pública por danos provocados ao meio ambiente e aos
trabalhadores. Nesse caso, o relevante não é o que se paga de multas, mas o
prejuízo à credibilidade da empresa e o desconforto de seus proprietários ou
prepostos perante seus clientes internos e, principalmente, perante a opinião
pública.
Cicco (2003a) relata que as organizações estão cada vez mais preocupadas
em atingir e demonstrar o seu desempenho em Segurança e Saúde no Trabalho,
controlando os riscos de acidentes e de doenças ocupacionais em suas atividades, e
levando em consideração sua política e seus objetivos de proteção ao trabalhador.
Esse comportamento deve-se à legislação cada vez mais exigente e à crescente
preocupação das partes interessadas em relação à responsabilidade social das
empresas.
Conforme Bello (1999), os privilegiados com a adoção da OHSAS
18001:1999 são os funcionários, contratantes, consumidores, clientes, fornecedores,
acionistas, seguradores e a comunidade. Assim, as empresas hoje estão deixando
de se preocupar somente com a melhoria do desempenho dos negócios, passando
a focar em estabelecer uma imagem responsável da organização perante o
mercado.
Oliveira (2001b) afirma que todas as ações do sistema de gestão de
segurança devem ser compreendidas e praticadas como componentes do sistema
de gestão da qualidade, para que nele se inclua também a qualidade de vida dos
trabalhadores. Ainda segundo Oliveira (2001b), a segurança e saúde no trabalho é
parte integrante dos sistemas produtivos e, tendo a empresa já implantado e
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consolidado os sistemas de gestão da qualidade e meio ambiente, o preenchimento
do vazio existente entre os fundamentos das séries ISO 9001 e da ISO 14001, no
que diz respeito à segurança e saúde no trabalho poderá ser obtido com a adoção
da OHSAS 18001. A segurança e saúde no trabalho devem ser amarradas ao
sistema produtivo e sustentadas por uma política bem definida e inteiramente
compatível com as finalidades do negócio. O sistema de gestão OHSAS 18001 deve
ser alinhado aos demais programas que compõem o sistema produtivo, qualidade e
meio ambiente.
De acordo com Sturion (2002d), a OHSAS 18001 enfatiza a melhoria no
rendimento do trabalho, procura garantir o sucesso da organização e melhorar a
imagem da empresa perante a sociedade. Segue a mesma estrutura dos modelos
de sistemas de gestão já existentes, como as ISO 9001 e ISO 14001. Este sistema
de gestão procura eliminar ou minimizar os riscos de acidentes, garantindo a
proteção dos colaboradores da empresa, com conseqüente redução dos riscos
laborais.
Conforme Cicco (2003a), a OHSAS 18001:1999 foi desenvolvida para ser
compatível com a ISO 9001:1994 e a ISO 14001:1996, com o objetivo de facilitar a
implementação de sistema integrado de gestão nas empresas.
Para enfatizar as exposições de Oliveira (2001b), Sturion (2002d) e Cicco
(2003a), o sítio da BRTÜV Avaliações da Qualidade S/C Ltda., organismo de
certificação credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), descreve a OHSAS 18001 como compatível à ISO
14001, apoiado nas mesmas ferramentas do ciclo PDCA (Planejar - Desenvolver Corrigir - Analisar) de melhoria contínua. Esta inter-relação permite a unificação de
ambas as normas e a integração com as normas da série ISO 9001, resultando em
uma poderosa ferramenta de gestão para a empresa.
De acordo com Oliveira (2001b), nas empresas em que os sistemas de
gestão da qualidade e meio ambiente já se encontram implantados, a segurança e
saúde no trabalho deverão ser tratadas como complemento, isto é, sua política deve
ser formulada como um item complementar das políticas dos citados sistemas de
gestão. Por outro lado, Oliveira (2001b) destaca que uma empresa pode ser
considerada desenvolvida nos critérios de segurança e saúde ocupacional quando o
sistema de gestão possui as seguintes características:
a) a segurança é vista e entendida como opção de negócio;
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b) a política de segurança é definida e conduzida pela alta direção da
empresa;
c) as atividades de segurança e as atividades-fim da empresa são
integradas e tratadas ao mesmo nível de importância;
d) todo o investimento em segurança e saúde na empresa é entendido como
gerador de vantagens para o negócio;
e) as metas de segurança e saúde na empresa são alinhadas às metas do
negócio;
f)

a segurança é um valor que a empresa procura alcançar em todas as
suas ações;

g) o fosso que separa o discurso do que é desejável das ações concretas,
que produzem resultados, foi diminuído ou mesmo eliminado;
h) o atendimento às exigências de segurança e saúde ocupacional depende
menos da legislação específica e mais do gerenciamento dos riscos
existentes na empresa;
i)

há transparência absoluta no trato da questão ambientalista de trabalho;

j)

o assunto segurança no trabalho não é matéria de “ordem do dia”; é parte
da cultura da empresa e tratado sem qualquer destaque.

Cicco (2003a) destaca que possuir a OHSAS 18001 auxiliará a organização a
dar confiança às várias partes interessadas de que:
a) existe um comprometimento de alta administração para atender às
disposições de sua política e objetivos;
b) é dada maior ênfase à prevenção do que às ações corretivas;
c) podem ser dadas evidências de atuação cuidadosa e de atendimento aos
requisitos legais;
d) a concepção do sistema incorpora o processo de melhoria contínua.
O Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2003) destaca os
seguintes benefícios passíveis de obtenção com a implantação a OHSAS 18001 nas
organizações:
a) demonstrar aos clientes o comprometimento com a gestão da segurança
e saúde no trabalho;
b) melhorar as relações com os sindicatos e órgãos governamentais;
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c) obter seguro a custo razoável;
d) enaltecer a imagem da organização e melhorar a participação no
mercado;
e) demonstrar o custo de acidentes para a alta administração;
f)

reduzir acidentes que implicam em custos, responsabilidade civil e
responsabilidade criminal;

g) melhorar a qualidade de vida e o ambiente de trabalho dos colaboradores;
h) facilitar a obtenção de licenças e autorizações;
i)

desenvolver e implantar soluções para prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais.

Além da existência de razões legais e éticas, as econômicas também
justificam a prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho.
Dessa forma, oferecem maior confiança, credibilidade e melhoria da imagem para as
partes interessadas (PAIVA, 2002).
De acordo com Oliveira (2001b), os custos da falta de prevenção em
segurança e saúde no trabalho são dissolvidos nos custos de produção, ora
transferidos para os clientes, ora transformados em redutores das margens de lucro.
Estudos realizados em países industrializados evidenciam este fato, mostrando que
os custos de acidentes do trabalho, quase-acidentes, doenças profissionais ou do
trabalho chegam a representar perdas de 5% a 10% dos lucros financeiros das
empresas (NOBLE, 2000).
Em face dos aspectos apresentados, é possível considerar os seguintes
obstáculos para as organizações vencerem e tornarem-se pró-ativas e maduras, em
relação à segurança e saúde ocupacional:
a) a segurança e saúde ocupacional não são vistas como negócio, e o
enfoque é centrado na solução de problemas e movida por crises;
b) a definição de responsabilidades para condução da segurança não existe,
todos são tidos como responsáveis, mas ao mesmo tempo ninguém é
responsável;
c) só adquire importância quando ocorrem acidentes graves ou é fiscalizada
por órgãos competentes;
d) inexiste prevenção e as ações são sempre corretivas e em caráter de
urgência;
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e) o atendimento à legislação é realizado por pressão de órgãos
fiscalizadores, sindicatos ou decisão judicial;
f)

os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho (Sesmt)
não são atuantes e existem somente para o cumprimento da legislação;

g) a segurança e a saúde ocupacional são vistas como incompatível com a
produção (aumenta custos, estorva e atrasa as atividades produtivas);
h) os riscos são vistos como inerentes ao trabalho, e os acidentes, como
fatalidade;
i)

a produção é prioridade, independente das condições que são realizadas.

Para redução dos riscos de acidentes decorrentes dos processos industriais,
é fundamental vencer obstáculos. Contudo, o principal instrumento para transpor
estas barreiras são as normas regulamentadoras de segurança e saúde
ocupacional, pois são passíveis de fiscalização pelo Ministério do Trabalho, e o seu
descumprimento pode acarretar em multas e, nos casos onde estiver colocando em
risco a integridade física do trabalhador, pode-se até interditar as atividades
produtivas da organização. Outro ponto fundamental é o poder de persuasão dos
envolvidos no gerenciamento dos sistemas de gestão da segurança e saúde
ocupacional, perante a alta administração.
As organizações são obrigadas a atender a legislação de segurança e saúde
no trabalho para desenvolver suas atividades, mas, por outro lado, reduzir esses
riscos ocupacionais é um aspecto de competitividade que está ganhando força.
Portanto, é possível observar que, devido à globalização da economia, os sistemas
de gestão de segurança e saúde ocupacional estão cada vez mais incorporados às
organizações que precisam competir reduzindo custos e conquistando consumidores
globais.
4.3.1 SQSST – experiências organizacionais
Segundo Grayson e Hodges (2003), um exemplo interessante em relação aos
cuidados com a segurança e saúde do trabalhador nas organizações é a atitude do
setor de alimentos espanhol, representado pela Federação das Indústrias
Alimentícias de Bebidas em conjunto com as empresas Domecq, Koipe, Coca-Cola,
Heineken Spain e Nestlé, que realiza o programa ”de portas abertas” nas indústrias,
para mostrar aos consumidores que estas companhias desenvolvem e aplicam as
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normas de saúde, higiene e segurança ocupacional. Com esta atitude, as
organizações mostram aos consumidores transparência e qualidade na fabricação
de seus produtos.
A busca contínua pela eficiência, lucratividade e melhores índices de
segurança, saúde e qualidade para seus funcionários, produtos e serviços, permitiu
à Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) a conquista da certificação OHSAS
18001. O sistema de gestão da organização tem como objetivo proporcionar a todos
os funcionários, clientes, visitantes e comunidade em geral a maior segurança com a
máxima atenção na prevenção dos acidentes, análise e controle dos riscos,
utilização correta dos EPIs e procedimentos que garantem a segurança nas
atividades laborais dos colaboradores. As principais oportunidades de melhorias
obtidas pela Cosipa com a OHSAS 18001 nas atividades operacionais foram:
melhoria nos postos de trabalho, redução de ações trabalhistas, proteção ao
patrimônio

da

empresa,

redução

de

afastamentos

médicos,

redução

de

absenteísmo, redução de acidentes do trabalho e aumento da produtividade
(COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA, 2003).
Em 1999, a rede C&A, da Grã-Bretanha, publicou artigo na revista Financial
Times Responsible Business informando que, após a inspeção surpresa em mais de
1.400 unidades de produção no mundo todo, para avaliar as condições de trabalho,
rompeu as relações com 100 fornecedores e 400 unidades de produção. O objetivo
da C&A foi melhorar as condições de trabalho, pois os 40 fornecedores que
aceitaram corrigir os problemas foram readmitidos (GRAYSON; HODGES, 2003).
Na Embraer, foram desenvolvidos manuais e procedimentos corporativos,
abrangendo a norma OHSAS 18001 em todas as suas unidades e efetuou-se
intenso e abrangente programa de treinamento dos princípios e políticas sistêmicas
de proteção ao trabalhador. Além disso, houve auditorias detalhadas, que visaram a
comprovar a qualidade de seus processos e o empenho da empresa em melhorar as
condições laborais de seus colaboradores e reduzir seus índices de acidentes de
trabalho (EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA, 2009).
A Scania do Brasil (2209) divulgou a obtenção da certificação OHSAS 18001,
tendo como objetivo de estabelecer nas empresas um sistema para a prevenção de
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Foram realizados levantamentos de
todos os riscos potenciais na empresa e definido o objetivo de reduzir continuamente
os perigos identificados. Por conseguinte, a organização melhorou as condições
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para

o

desenvolvimento

das

atividades

laborais,

preveniu

acidentes

e,

conseqüentemente, melhorou a produtividade.
Segundo o diretor da unidade de negócios de zinco da Companhia Mineira de
Metais (apud STURION, 2002d), que possui um sistema de gestão normalizado pela
OHSAS 18001, a maioria das empresas já percebeu que o investimento na saúde e
segurança do trabalhador representa ganhos em todos os sentidos, que são
refletidos na qualidade de vida, na produtividade e no desempenho dos negócios. O
diretor atenta para o fato de que, com o investimento, é possível reduzir
significativamente o passivo trabalhista, os problemas com órgãos fiscalizadores e
as despesas com tratamento médico corretivo. Custa muito mais caro corrigir um
problema do que evitá-lo. Além da cobrança de multas e indenizações, o Ministério
do Trabalho pode até interditar uma companhia, caso descubra que há risco
iminente de danos à saúde e à segurança dos trabalhadores.
Sturion (2002b) destaca que o diretor simplifica a lei do investimento e do
retorno, ou seja, do custo benefício: à medida que as pessoas se sentem seguras no
ambiente de trabalho, ou seja, quando observam que a empresa está se
preocupando com o seu bem estar, naturalmente farão com dedicação a parte que
lhes cabe dentro da organização. Os benefícios oferecidos são uma espécie de
trabalho de respeito e confiança entre a empresa e o trabalhador. Eles revertem
bons resultados na promoção da saúde do empregado e, dessa forma, a companhia
receberá o seu retorno a partir do maior comprometimento no desempenho das
diversas funções.
A companhia de materiais esportivos Nike adotou em todo o mundo um
código de conduta da saúde, segurança e critérios de trabalho. Ainda assim, a
empresa destacou-se, na última década, por más condições de trabalho nas
fábricas. A Nike contratou, então, um ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas
para verificar as condições das fábricas na Ásia. Seu relatório elogioso perdeu
credibilidade quando um informe interno divulgou detalhes sobre as condições
precárias de trabalho numa fábrica no Vietnã e o tempo excessivo de trabalho e os
salários baixos na Coréia. Em 1997, 28 estados dos EUA e 13 países fizeram um dia
de protesto contra as práticas de trabalho da companhia, seguida da campanha
“Boicote a Nike”. Acredita-se que essas ações tenham reduzido as vendas. Assim, a
Nike adotou um programa de educação e inspeção e, desde então, é uma das
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empresas que mais se esforça em acompanhar e opinar os métodos dos
fornecedores (GRAYSON; HODGES, 2003).
A OHSAS 18001 na organização tem o intuito de:
[...] buscar continuamente o bem-estar dos colaboradores, provendo
ambientes saudáveis e condições seguras de trabalho, de acordo
com a legislação de segurança e medicina do trabalho vigente,
identificando, prevenindo, controlando e mitigando riscos que
possam conduzir a incidentes, materiais e pessoais, buscando a
melhoria contínua de todos os processos de trabalho e promovendo
a qualidade de vida.

Assegura-se, também, as questões relacionadas ao meio ambiente e a
qualidade dos serviços prestados, internalizando os princípios de responsabilidade
social no desenvolvimento das suas atividades (COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ E ENERGIA, 2009).
Os mesmos princípios da CPFL são observados na Shemco Indústria de
Plásticos, segundo Sturion (2002d). A organização possui OHSAS 18001, e sua
diretora destaca que não é possível continuar a falar somente em qualidade dos
produtos, pois, além de produzir com qualidade, é necessário respeitar-se a saúde e
a segurança das pessoas e do meio ambiente.
De acordo com o posicionamento das organizações citadas, é possível
destacar que:
a) melhora a qualidade de vida dos colaboradores;
b) reduz os índices de acidentes do trabalho e ações trabalhistas;
c) facilita a comunicação com órgãos fiscalizadores;
d) reduz as despesas com afastamentos médicos e tratamentos corretivos;
e) proporciona ganhos no desempenho dos negócios;
f)

possibilita a adequação dos postos de trabalho ao ser humano;

g) promove condições seguras nos processos de trabalho;
h) protege o patrimônio da empresa;
i)

diminui o absenteísmo.

Um ponto importante a ser destacado é o fato de que o gerenciamento das
questões de segurança e saúde ocupacional ser baseado na prevenção contraria
aquela visão de que nada acontecerá devido aos riscos existentes. A omissão no
gerenciamento dos riscos organizados pode provocar acidentes graves, doenças
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ocupacionais, mortes, perdas patrimoniais e, em alguns casos, o fechamento
definitivo da empresa.
Após vários anos de gestão da qualidade, ao invés de surgirem os sistemas
da segurança e saúde ocupacional e somente depois o ambiental, ocorreu o inverso.
Isto se deve ao fato de a sociedade dar maior prioridade aos aspectos relativos à
proteção do meio ambiente e da falta de dados para demonstrar os ganhos advindos
de um sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional.
4.4 Sistema integrado de gestão
Com a publicação da norma internacional ISO 14001 para Sistemas de
Gestão Ambiental e da especificação OHSAS 18001 para Sistemas de Gestão de
Segurança e Saúde no Trabalho, o desenvolvimento da integração dos sistemas de
gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional está bastante
facilitado. Vale destacar que tanto a norma ISO 14001 como a OHSAS 18001 foram
elaboradas com o objetivo de serem acopladas aos sistemas baseados na ISO 9001
(STAMOU, 2003).
De acordo com Carvalho (2002), a nova ISO 9001:2000 facilita a unificação
da gestão da qualidade com as gestões do meio ambiente, da saúde e segurança
ocupacional. Entretanto, o autor destaca que, para as organizações implementarem
sistemas de gestão com base em normas, devem possuir a capacitação para
remodelar os processos e práticas desempenhados pela organização àqueles
requeridos pelas respectivas normas, sem criar indiscriminadamente novos
processos e práticas que seriam dificilmente assimilados, quer porque esses novos
processos acabam por sobrecarregar a agenda de atividades, como também porque
muitos deles terminam por concorrer internamente com os já assimilados e
valorizados dentro da organização.
Segundo Viterbo Junior (1998), a norma ISO 14001 cita que o sistema de
gestão deve promover a melhoria contínua dos resultados ambientais e econômicos,
enfocando a filosofia da gestão pela qualidade total. Há estímulo, às organizações já
adequadas à série ISO 9001, à utilização do sistema existente como base para a
implementação da gestão ambiental. Este estímulo também se estende à
organização que possui a OHSAS 18001.
Alejandro (2002) afirma que a integração do Sistema de Gestão Ambiental
com outras áreas da empresa como qualidade, segurança e saúde ocupacional e
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produção, deve fazer parte da estratégia geral, tornando todo o processo dinâmico e
interativo.
Múltiplos Sistemas de Gestão, onde bastaria um, são ineficientes, de
administração complexa e de difícil obtenção de efetivo envolvimento das pessoas,
que invariavelmente se questionam quanto a dar prioridade à produção, ou a se
envolver com todos esses sistemas. Assim, é muito mais simples obter a
cooperação dos funcionários para um único sistema do que para três sistemas
separados. Além disso, a sinergia gerada pelo SIG tem levado as organizações a
atingir melhores níveis de desempenho, a um custo global muito menor (CICCO,
2003b).
De acordo com Cicco (2003b) e Viegas (2000), as empresas em todo o
mundo estão descobrindo que seus sistemas de gestão da qualidade podem ser
usados como base para implementar, de maneira eficaz, os sistemas de gestão do
meio ambiente e da segurança e saúde no trabalho.
Observa-se que Carvalho (2002), Viterbo Junior (1998), Alejandro (2002),
Viegas (2000) e Cicco (2003b) concordam que o SIG deve ser considerado como
uma estratégia empresarial.
Carvalho (2002), por sua vez, relata que um sistema integrado de gestão
organiza, compatibiliza, correlaciona, equilibra e unifica judiciosamente todos os
meios, critérios e recursos, tangíveis e intangíveis, para que a organização
materialize

suas

políticas,

alcance

suas

metas

de

melhoria

e

aprenda

continuamente, de forma sistêmica, nas dimensões que perfazem este SIG.
Já segundo Demajorovic (2003), equipes multidisciplinares envolvendo
especialistas de diferentes setores como pesquisa e desenvolvimento, produção,
manutenção, laboratório, meio ambiente, saúde e segurança são essenciais para
reduzir a distância entre a geração do risco, seu entendimento e seu processo de
mitigação.
Por outro lado, essa integração de sistemas de gestão envolve profissionais
de diferentes setores e áreas como engenheiros, médicos, administradores,
biólogos, químicos, sociólogos, dentre outros, que não desenvolveram uma cultura
sistêmica, desde o início de sua formação (PATROCÍNIO; BARBOSA, 2003). Estas
dificuldades devem ser superadas. Salvaterra Consultoria e Engenharia (2003) não
recomenda gerenciar separadamente os sistemas de gestão da qualidade, meio
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ambiente, segurança e saúde; a não ser que se opte por produzir apenas auditorias
em sua organização.
Silberman e Mattos (2002) também apontam que a implantação de qualquer
sistema de gerenciamento, inclusive o sistema integrado de gestão, envolve todos
os setores da organização; portanto, o comprometimento da alta administração e,
principalmente, o gerencial são itens essenciais ao sucesso do projeto.
A integração dos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e
segurança e saúde ocupacional promove uma conscientização maior de todas as
camadas da organização, não somente para obter produtos de qualidade para seus
clientes, mas para produzir respeitando o meio ambiente, com segurança e saúde
para os colaboradores. A essa grande vantagem do SIG, pode-se agregar outras,
que

consistem

na

utilização

da

mesma

estrutura

de

gerenciamento

da

documentação, do tratamento de anomalias e não-conformidades, de auditorias
internas etc. Trata-se de ter um único manual da qualidade para a gestão integrada.
É o que se pode chamar de qualidade ampla: qualidade do processo e do produto,
qualidade ambiental, e qualidade das condições de trabalho (STURION, 2002b).
Ao se falar em sistema integrado, assuntos relacionados à qualidade do
produto ou do serviço, aspectos ligados à gestão ambiental da empresa, à saúde e
segurança ocupacional, a responsabilidade social vem à tona. Quando a direção de
uma empresa formula suas estratégias e diretrizes para os anos seguintes, leva em
consideração aspectos como esses, de modo que o SIG é um meio de se planejar e
gerenciar

uma

empresa,

reforçando

pontos

determinantes

para

a

sua

competitividade (PEIXEIRO, 2002 apud STURION, 2002b).
Segundo Carvalho (2000b), o fator essencial para integrar os sistemas de
gestão é o alinhamento de processos e práticas em relação aos elementos que
compõem os sistemas integrados. Para assegurar o alinhamento dos processos, de
suas metodologias e práticas, a organização dentro dos seus interesses de
integração dos sistemas de gestão deve:
a) promover o comprometimento e a liderança;
b) empreender o planejamento e a implementação;
c) fornecer a demonstração e a retribuição;
d) proporcionar e apropriar os recursos necessários;
e) sistematizar os controles necessários;
f)

buscar, obter e divulgar certificações.
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Antes de uma organização integrar os seus sistemas de gestão, de forma
eficaz, deve conhecer os fundamentos de cada sistema de gestão. O quadro 2
resume as dimensões do interesse deste trabalho. Além dos aspectos apontados no
quadro 2, outra questão fundamental a ser considerada na integração é a interrelação de todos os elementos das referências normativas a serem unificadas.
Também o Centro da Qualidade, Segurança e Produtividade (2003) apresenta os
itens da integração e os percentuais dessa unificação, obtidos em pesquisa com
organizações certificadas. Como exemplo dos resultados tem-se: controle de
documentos (100%), controle de registros (97%), auditoria interna (95%), manual do
SIG (93%) etc.
A partir de reconhecimento destas cadeias de fundamentos, eventos e efeitos
associados às dimensões de interesse à gestão, os responsáveis pelas
organizações precisam estabelecer processos que possibilitem comprometer e
liderar a integração da gestão de sistemas, planejar e implementar a integração
como parte natural do planejamento da gestão de seus negócios.
Um sistema de gestão só é eficaz se contribui verdadeiramente para a
melhoria do desempenho da organização, preenchendo em tempo ou antecipando
as necessidades e as expectativas das partes interessadas (CARVALHO, 2000b).
Viterbo Junior (1998) relembra, para aqueles que têm ainda alguma dúvida
sobre a eficiência de um sistema de gestão, uma frase de Peter Drucker, o maior
nome da administração, de todos os tempos: “The business of business is to stay in
business”. Ou seja, Peter Drucker, alerta para o fato de que o negócio (ou segredo)
dos negócios é manter-se no mundo dos negócios. Não é viável, para uma empresa,
manter mais de um sistema de gestão. Na verdade, quem tem mais de um, na
prática tem nenhum sistema para administrar os negócios da organização
(VITERBO JUNIOR, 1998).
Antes de iniciar a integração dos sistemas de gestão, é fundamental conhecer
todos os processos, suas inter-relações, seus potenciais e suas deficiências. A
referência normativa ISO 9001:2000 discorre a respeito do mapeamento de
processo, enquanto a ISO 14001 e a OHSAS 18001, em seus capítulos de
identificação de aspectos e impactos ou perigos e riscos, também exigem este préconhecimento (SILBERMAN; MATTOS, 2002).
Neste contexto, Noble (2000) e Silberman e Mattos (2002) concordam que é
interessante utilizar os processos mapeados para o sistema de gestão da qualidade
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(ISO 9001) como base para a estruturação das referências normativas de meio
ambiente (ISO 14001) e da segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001).
Sistema de
Gestão

Fundamento

Evento
indesejável

Efeito adverso

Necessidades
e legislação

Qualidade

Meio Ambiente

Saúde e Segurança

Características que
determinam a qualidade, a
confiabilidade de processos,
produtos e serviços.
Necessidades e requisitos de
clientes e do mercado.

Aspecto ambiental:
elemento de atividades,
produtos e serviços que
interagem ou que podem
interagir, direta ou
indiretamente, com o meio
ambiente.

Não-conformidades: erros,
defeitos, falhas etc.

Interação adversa, real ou
potencial, do aspecto com
o meio ambiente.

Insatisfação do cliente. Perda
de fidelidade. Perda de
mercado. Retrabalhos.
Perdas financeiras.

Impacto ambiental
negativo: mudança
negativa provocada no
meio ambiente físico,
biótico e/ou antrópico.
Gerenciamento e
cumprimento da legislação
ambiental e de outros
regulamentos.

Perigo: fonte de danos
potenciais ou situação
potencialmente capaz de
causar danos em termos
de lesões e doenças ao
ser humano, prejuízos à
propriedade, prejuízos ao
meio ambiente ou uma
combinação entre eles.
Acidente: evento não
planejado que origina
morte, danos à saúde,
lesão, danos materiais, ou
outras perdas.
Lesão, doença, danos e
prejuízos em geral.

Gerenciamento e
cumprimento dos requisitos
fundamentais para o ciclo de
vida do negócio.
Planejamento estratégico.

Planejamento

Políticas

Objetivos e
metas

Conscientização e
compromisso da melhoria
contínua do desempenho da
qualidade.
Estruturação de objetivos e
metas da qualidade.

Auditorias

Controle operacional da
aquisição, processos,
manutenção, manuseio,
embalagem, armazenamento
e expedição.
Técnicas estatísticas,
ferramentas de
planejamento, análises
gerenciais e operacionais.
Auditorias do sistema de
gestão da qualidade.

Parâmetros
para controle
de perdas

Produtos e serviços nãoconformes; devoluções;
reclamações e insatisfações;
obsolescência tecnológica e
do conhecimento; paradas
operacionais; desperdícios.

Operacionalização

Técnicas

Planejamento para
identificação de aspectos
ambientais e avaliação dos
impactos ambientais.
Conscientização e
compromisso da melhoria
contínua do desempenho
ambiental.
Estruturação de objetivos e
metas ambientais.
Controle operacional dos
aspectos e impactos
ambientais significativos.

Técnicas estatísticas,
ferramentas de
planejamento, análises
gerenciais e operacionais.
Auditorias do sistema de
gestão ambiental.
Danos à propriedade e aos
bens culturais e ambientais
decorrentes de aspectos e
impactos adversos
associados; degradação da
imagem e da credibilidade;
doenças e lesões em
populações; multas e
ações penais.

Gerenciamento e
cumprimento da
legislação de segurança e
saúde e de outros
regulamentos.
Planejamento para
identificação de perigos e
avaliação e controle de
riscos.
Conscientização e
compromisso da melhoria
contínua do desempenho
da segurança e saúde.
Estruturação de objetivos
e metas de segurança e
saúde.
Controle operacional dos
perigos e riscos para
segurança e saúde.

Técnicas estatísticas,
ferramentas de
planejamento, análises
gerenciais e operacionais.
Auditorias do sistema de
gestão da segurança e
saúde.
Lesões e doenças; perdas
patrimoniais; acúmulo de
passivos ocupacionais e
sociais; absenteísmo;
multas e ações penais;
degradação da imagem e
da credibilidade.

Quadro 2 - Contexto a ser considerado para a integração dos sistemas de gestão.
Fonte: Adaptado de Carvalho (2002).
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Silberman e Mattos (2002) argumentam que as referências normativas (ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001) são integráveis e perfeitamente compatíveis.
Como exemplo cita o item que se refere à legislação, explicando que a ISO 14001 é
tão rígida quanto a OHSAS 18001, sendo o requisito bastante semelhante nos dois
referenciais. Então, é possível um sistema único para a identificação, atualização e
acesso das legislações pertinentes aos aspectos de meio ambiente, segurança e
saúde aplicáveis a organização. Para finalizar, pode-se utilizar o mesmo sistema
para identificar e controlar os requisitos legais aplicáveis à qualidade dos produtos
da norma ISO 9001: 2000.
O maior comprometimento dos empresários em relação às questões
ambientais e de segurança e saúde ocupacional e a sensatez em relação à gestão
única, são outras vantagens do Sistema Integrado de Gestão (SIG), apontadas por
Santos (2003).
Os principais benefícios do SIG destacados por Noble (2000) são:
a) redução e otimização dos esforços da força de trabalho;
b) melhoria significativa no desempenho dos processos;
c) minimização dos fatores de risco para a organização.

Como síntese das observações relatadas, pode-se dizer que os clientes e a
sociedade em geral ganham com a gestão integrada, mas o maior ganho é da
própria empresa, que fará o controle da qualidade de seus produtos e serviços e
atuará de forma a melhorar continuamente seu desempenho ambiental e sua
segurança e saúde ocupacional.
Como afirmado, um ponto importante a ser considerado na integração é o fato
de exigir especialistas de diferentes setores. Nesse contexto, para se obter sucesso
no empreendimento, é importante que os profissionais envolvidos saibam trabalhar
em equipe e possuam cultura sistêmica. Outro item, que jamais pode ser esquecido
para conseguir êxito no SIG, é o verdadeiro comprometimento da alta administração.
Dessa forma, o SIG pode ser uma ferramenta estratégica de gerenciamento
dos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde
ocupacional.

As

vantagens

incluem

o

diferencial

competitivo,

a

melhoria

organizacional e a minimização dos fatores de risco. Portanto, a empresa consegue
fortalecer sua imagem e sua participação no mercado, obter maior motivação dos
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seus funcionários e aliar benefícios e ganhos econômicos, reduzindo custos e
melhorando seus processos internos, uma vez que toda gestão se torna unificada.
Por outro lado, é importante destacar como principais barreiras para não
haver a integração das referências normativas, os seguintes aspectos:
a) a OHSAS não pertence à Organização Internacional de Normalização;
b) os interesses das certificadoras e empresas de consultoria persistem para
que não haja fusão em uma só norma, pois haveria redução de mercado.

4.4.1 Correlações e compatibilidades entre os sistemas de gestão e as tendências
das revisões nas referências normativas
A ISO atualiza, de tempos em tempos, as suas referências normativas, pois
isso faz parte do seu processo de melhoria contínua. A nova versão da ISO
9001:2000 tem como objetivo atender aos requisitos dos clientes com eficácia,
alimentando a sua satisfação; em outras palavras, buscar a satisfação dos clientes e
a melhoria contínua dos processos.
Maranhão (2001) e Giovannini (2002) concordam em que as principais
diferenças da ISO 9001:2000 em relação à edição anterior são as seguintes: maior
foco no cliente, maior foco em um sistema de gestão da qualidade, abordagem de
processos, foco em melhoria contínua, abordagem factual para a tomada de
decisão, maior ênfase na identificação e provimento de recursos. A nova versão
abrange, assim, mudanças significativas de natureza estrutural e não apenas
superficiais. Traz como principal novidade o seu próprio propósito de aplicação, pois,
o que antes se restringia à garantia da qualidade agora se estende à gestão da
qualidade, ou seja, é um sistema de gestão da qualidade que pretende produzir
produtos e serviços de acordo com a satisfação e as necessidades dos clientes.
Um aspecto importante conquistado na revisão da norma ISO 9001 foi
aumentar a compatibilidade em relação a ISO 14001, tanto na estrutura e cláusulas
como no vocabulário, facilitando ainda mais a integração desses sistemas de
gestão. A afirmação anterior pode ser verificada na NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009) no item 0.4, correspondente à
compatibilidade com outros sistemas de gestão. O enunciado tem a segunda
redação: “esta norma foi alinhada com a NBR ISO 14001 para aumentar a
compatibilidade das duas normas em benefício da comunidade de usuários”
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(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Da mesma forma,
neste mesmo item, a norma destaca a possibilidade da integração com outros
sistemas de gestão como ambiental e da segurança e saúde ocupacional.
Com a reestruturação da NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004), e a Organização Internacional de Normalização, na
mesma linha de pensamento, está desenvolvendo os trabalhos de modo a aumentar
a compatibilidade e aproximar ainda mais da ISO 9001:2000, o que tornará mais
simples o trabalho de integração dos sistemas de gestão.
A especificação da série de avaliação da segurança e saúde no trabalho
(RISK TECNOLOGIA, 1999), em seu prefácio, afirma que esta foi desenvolvida para
ser compatível com as normas dos sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001) e
ambiental (ISO 14001), de modo a facilitar a integração dos sistemas de gestão da
qualidade, meio ambiente e da segurança e saúde no trabalho pelas organizações,
caso as empresas desejem proceder dessa forma. Esta especificação OHSAS será
revisada ou alterada quando for considerado apropriado. As revisões serão
realizadas quando forem publicadas novas edições da ISO 9001 ou da ISO 14001,
para assegurar a continuidade da compatibilidade (RISK TECNOLOGIA, 1999).
Mesmo não tendo qualquer relação com a organização internacional de
normalização, é possível verificar que a OHSAS será revisada, quando necessário,
para manter as correlações e compatibilidades com a ISO 9001 e ISO 14001.
As normas NBR ISO 9001:2001 e a NBR ISO 14001: 2004, em seus anexos,
identificam as ligações, correlações e correspondências técnicas existentes entre si.
Segundo tais normas, o objetivo desta comparação é demonstrar a compatibilidade
de ambos os sistemas de gestão (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2001; 2004).
Outra importante fonte de consulta é dado pelas entidades de normalização
da Austrália e da Nova Zelândia, por meio da norma AS/NZS 4581 de 1999, a qual
fornece diretrizes gerais para a integração de sistemas de gestão.
4.4.2 O ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Corrigir) e as implicações em
nível do SIG
O ciclo PDCA é um modelo dinâmico que fornece uma estrutura para a
melhoria de um processo ou sistema (Figura 1). A evolução desse ciclo contínuo de
mudança pode ser representado por uma rampa ascendente de melhorias de
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complexidade crescente, pois, usando o que foi aprendido em uma experimentação
de PDCA, pode-se utilizá-la em outra experimentação mais complexa (Figura 2).
Assim, é alcançada a melhoria contínua dos processos dos sistemas (THE PDCA
CYCLE, 2004).

Figura 1 - Ciclo PDCA.
Fonte: The PDCA Cycle (2004).

Figura 2 - Rampa da melhoria contínua dos processos dos sistemas.
Fonte: Adaptado pelo autor de The PDCA Cycle (2004).
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As estruturas dos sistemas de gestão das referências normativas analisadas
neste estudo baseiam-se no ciclo PDCA (Plan - Planejar, Do - Executar, Check Verificar, Act - Corrigir), tendo a finalidade de melhorar o desempenho e beneficiar
as partes interessadas. Este princípio contribui para as organizações atenderem às
necessidades do mercado e das partes interessadas, a partir da melhoria contínua
da eficiência dos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e
saúde ocupacional. Trata-se, portanto, de uma ferramenta fundamental e
imprescindível para o gerenciamento do sistema integrado de gestão.

4.4.3 Métodos de implantação

De acordo com Cicco (2003c), de forma geral, o método adotado pelo QSP
para a implementação de um Sistema Integrado de Gestão é composto pelas etapas
a seguir enumeradas, a partir da premissa de que a organização já tem um Sistema
de Gestão da Qualidade adequadamente estruturado.
a) indicação, pelo principal executivo da empresa, de um coordenador que
irá acompanhar e supervisionar todos os trabalhos relativos à implantação
do Sistema Integrado de Gestão (SIG);
b) realização de uma Análise Crítica Inicial da Gestão Ambiental e da
Segurança e Saúde no Trabalho, baseada nas normas ISO 14001 e
OHSAS 18001;
c) elaboração do Plano de Implantação do SIG, a partir da Análise Crítica
Inicial realizada, com o respectivo cronograma de desenvolvimento das
ações discriminadas nos itens a seguir;
d) oficialização do Plano de Implantação do SIG:
 formalizar a estrutura de funcionamento e divulgar o Plano para as
pessoas que estarão diretamente envolvidas na implementação;
 gerar material de divulgação do Plano para todos os funcionários
(jornal interno, circulares, avisos etc.).
e) realização de Treinamentos:
 palestra de 4 horas sobre o SIG para os membros da alta direção da
empresa;
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 curso de 24 horas para o Comitê Executivo de Implantação do SIG,
discutindo cada elemento da ISO 14001 e da OHSAS 18001,
integrado à ISO 9001;
 curso de Formação de Auditores Internos do Sistema Integrado de
Gestão, com 40 horas de duração;
 palestras de motivação e disseminação do SIG para toda a empresa,
com 2 a 4 horas de duração para cada palestra;
f)

análise de Perigos, Riscos e Impactos Ambientais:
 identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais significativos;
 identificar e avaliar os perigos e riscos à segurança e saúde dos
trabalhadores;
 analisar e comparar com a legislação pertinente e com outros
requisitos;
 adotar providências para o gerenciamento integrado;

g) política e Manual:
 revisar e reciclar a Política unificada de Gestão da Qualidade,
Ambiental e da Segurança e Saúde no Trabalho;
 adequar a estrutura organizacional/matriz de responsabilidades ao
SIG;
 definir os objetivos, metas e indicadores do Sistema;
h) elaboração da Documentação do SIG:
 definir o modelo do Sistema (quais serão os documentos);
 designar grupos de trabalho para a elaboração ou adequação de cada
documento;
 montar cronograma por documento;
 realizar análises críticas e homologações dos documentos;
i)

implementação dos Documentos:
 Montar cronograma de implantação para cada área e documento
aplicável;

j)

auditorias do Sistema:
 Realizar, no mínimo, duas auditorias internas;

k) ajuste do Sistema:
 realizar a Análise Crítica pela Administração;
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 adotar as ações corretivas necessárias para o Sistema operar de
forma completa;
 definir a estrutura necessária para a manutenção do Sistema;
l)

certificação:
 solicitar a um Organismo Certificador Independente, caso seja de
interesse da empresa, a certificação conjunta do SIG conforme as
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

4.4.4 Barreiras à implantação do SIG

Tornatzky e Fleischer (1990) definem a inovação como a introdução de algo
novo na organização, onde as pessoas são o ponto chave. É possível considerar,
também, uma nova idéia, método ou dispositivo como inovação. Assim, a introdução
de novas ferramentas para o ambiente da organização é inovação, segundo a
posição de Tornatzky e Fleischer (1990).
Bogo (1998) explica a inovação como introdução de novos produtos,
processos ou serviços no mercado; portanto, a inovação constitui-se em processo
de mudança.
Segundo Porter (1999), é um ato de inovação a obtenção de vantagens
competitivas por meio da criação de novas e melhores ferramentas de
gerenciamento nas organizações.
A estruturação e a implementação do SIG em uma organização são
processos de mudança, novas ferramentas de gestão; logo, podem ser
consideradas como inovação.
A implementação de novos sistemas de gestão que são fundamentais para
manter a competitividade e conquistar mercados deve ser antecedida por mudanças
organizacionais. Neste processo, muitas organizações se comprometem em função
de estratégias mal-formuladas e também por culturas enraizadas.
Segundo Foster e Kaplan (2002), a inovação constitui-se como parte da
cultura organizacional; portanto, as mudanças são tão difíceis quanto mudar a
cultura enraizada na organização. Dessa forma, as pessoas são imprescindíveis
neste processo e devem estar aptas às mudanças de valores, idéias, percepções,
crenças e conhecimentos.
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Complementando a argumentação, Foster e Kaplan (2002) relatam que a
organização deve estruturar um ambiente apropriado para enfrentar os novos
desafios; caso contrário, vão surgir dificuldades no gerenciamento de novos
sistemas de gestão, processos ou tecnologias.
De acordo com Grayson e Hodges (2003), os obstáculos de quem pratica a
gestão integrada são as guerras pelo poder entre departamentos e a sonegação
interna de informações, métodos e conhecimento. Para superação destas práticas, é
importante a existência de instrumentos de comunicação e coordenação
interdepartamental.
Outro fato levantado por Grayson e Hodges (2003) é o aumento rápido do
conhecimento que as gerências necessitam ter de outras áreas com a gestão
integrada, modificando as suas atribuições e surgindo, então, a necessidade de
treinamentos e programas de incentivo.
Felipe (2001) e Paiva (2002) concordam que a integração dos sistemas de
gestão é facilitada em função das semelhanças, similaridades, compatibilidades e
complementaridades das matérias envolvidas. Por outro lado, o quadro 3 apresenta
algumas nuances entre as referências normativas.

Característica

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Prevenção
dos
riscos ocupacionais
Proteção ambiental e
e
melhoria
do
Finalidade
melhoria do desempenho
desempenho
da
ambiental.
segurança e saúde
no trabalho.
Clientes e partes
Colaboradores
e
Enfoque
Partes interessadas.
interessadas.
partes interessadas.
Riscos para a saúde
Aplicação
Produtos e serviços.
Aspectos ambientais.
e segurança dos
colaboradores.
Processos ou
Processos
ou
Processos ou atividades
atividades
atividades
Abrangência
relacionadas com os
relacionados aos
relacionadas com os
aspectos ambientais.
produtos e serviços.
riscos ocupacionais.
Quadro 3 - Características gerais das referências normativas ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001.
Fonte: Adaptado de Viegas (2000) e Paiva (2002)
Satisfação do cliente
e melhoria contínua
do processo e do
produto.

Stamou (2003) e Santos (2003) concordam que os principais obstáculos em
relação ao SIG são: necessidade de maior esforço dos profissionais envolvidos, falta
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de consciência dos benefícios, resistência das pessoas envolvidas nos sistemas
independentes, falta de comprometimento de alta direção, e dificuldade em migrar
os procedimentos estabelecidos nos diferentes sistemas, entre outros.
Pelas explanações citadas, é importante considerar em relação aos
obstáculos da implantação do SIG, as seguintes informações:
a) a implantação de um sistema de gestão integrado é uma inovação; logo,
possui as dificuldades associadas ao processo. Portanto, o sucesso
depende do modo como as variáveis organizacionais e comportamentais
são gerenciadas;
b) qualquer ato de inovação impõe obstáculos como motivação insuficiente,
falta de recursos e resistência ao desconhecido. Assim, são de extrema
importância o verdadeiro comprometimento e o envolvimento da alta
administração, para superar os obstáculos e obter o sucesso no SIG;
c) os sistemas integrados de gestão são algo novo e geram resistências
pelo desconhecimento. Representa assim uma ruptura, pois pode
extinguir ou pôr em desuso as competências adquiridas pelas pessoas
até o momento. Por outro lado, proporcionam novas qualificações e
conhecimentos.

Além destas considerações, é importante destacar que a difusão de um novo
sistema de gestão deve ser realizada por pessoas de alto poder de decisão,
respeitadas e valorizadas dentro da organização.
Diante da exposição, pode-se questionar qual o principal obstáculo para
efetivamente integrar os sistemas de gestão nas organizações. Dentro deste
contexto, as principais alternativas enumeradas para elaboração dos questionários
são as seguintes: dificuldade na interpretação e na correlação das normas,
dificuldade para quebrar o paradigma de que um sistema é mais importante que
outro, a resistência ao desconhecido, conceitos diferentes envolvidos no sistema
integrado de gestão ou outros para ser especificado pelo respondente.
4.4.5 SIG – experiências organizacionais
O principal relato acerca da implementação dos sistemas integrados de
gestão é dado pelo Centro de Qualidade, Segurança e Produtividade para o Brasil e
America Latina (CICCO, 2003c).
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Em pesquisa sobre os SIGs, o QSP contou com o apoio de mais de 130
empresas certificadas no Brasil que responderam ao questionário. Os resultados do
levantamento permitem conhecer diversos aspectos relacionados à implantação,
certificação e manutenção dos Sistemas Integrados de Gestão.
De total de 442 e-mails enviados, 134 empresas (ou 30,3% do total)
participaram efetivamente da “Pesquisa 2003 sobre Sistemas Integrados de
Gestão”: 74,6% das respostas foram do setor industrial, 22,4% das empresas de
serviços e 3,0% das organizações de outros setores (serviço público e construção
civil), conforme pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 - Empresas participantes da “Pesquisa 2003 sobre Sistemas
Integrados de Gestão”
Fonte: Cicco (2003c)

Quanto ao porte das empresas participantes e certificações obtidas, a maioria
das organizações que participaram da pesquisa (56,7%) é formada por empresas de
pequeno e médio porte, indicando que os Sistemas de Gestão da Qualidade,
Ambiental e da Segurança e Saúde no Trabalho se adaptam perfeitamente a
organizações de qualquer tamanho (Figura 4).
O que mais se destaca no quesito "certificações obtidas" foi o fato de que
praticamente a metade das organizações que tomaram parte da pesquisa (49,3%)
possuía certificação segundo a ISO 9001:2000, quando esse índice, em nível
mundial, situava-se ao redor de apenas 30% em março de 2003 (Figura 5).
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Figura 4 - Porte das empresas participantes da “Pesquisa 2003 sobre
Sistemas Integrados de Gestão”.
Fonte: Cicco (2003c)

Figura 5 – Certificações obtidas das empresas participantes da “Pesquisa
2003 sobre Sistemas Integrados de Gestão”.
Fonte: Cicco (2003c)

Em termos de futuras certificações, além da transição para a ISO 9001:2000,
as principais certificações de Sistemas de Gestão que as empresas pretendem
obter, adicionalmente às já conquistadas, relacionam-se à Responsabilidade Social
Corporativa, ou seja, 44,8% desejam se certificar conforme a OHSAS 18001 e
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26,9% segundo a SA 8000. A figura 6 mostra quais foram as normas mais citadas
pelas organizações que participaram da pesquisa.

Figura 6 - Normas mais citadas pelas organizações participantes da
“Pesquisa 2003 sobre Sistemas Integrados de Gestão”.
Fonte: Cicco (2003c)

Quanto à abrangência dos sistemas integrados, 61,2% das empresas que
tomaram parte da pesquisa informaram que seus Sistemas de Gestão estão
integrados (Figura 7).
Das 82 organizações participantes da pesquisa que possuem sistemas
integrados, 63% unificaram o SGA ao SGQ, e 27% integraram seus Sistemas de
Gestão Ambiental, da Qualidade e da Segurança e Saúde no Trabalho, conforme a
Figura 8.
Em termos de futuras integrações, dentre as 52 empresas participantes da
pesquisa que não possuem sistemas integrados, 16 delas (31%) informaram que
não pretendem unificar seus Sistemas de Gestão. As 36 empresas restantes (69%)
responderam que desenvolverão seus SIGs nos prazos apresentados na Tabela 1.
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Figura 7 - Empresas com Sistemas de Gestão Integrados participantes
da “Pesquisa 2003 sobre Sistemas Integrados de Gestão”.
Fonte: Cicco (2003c)

Figura 8 - Integração dos Sistemas de Gestão das empresas participantes
da “Pesquisa 2003 sobre Sistemas Integrados de Gestão”.
Fonte: Cicco (2003c)
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Tabela 1 - Prazo previsto para desenvolvimento de Sistemas de Gerenciamento
Integrado nas empresas participantes da “Pesquisa 2003 sobre Sistemas
Integrados de Gestão”.

Prazo Previsto para
Implementação do SIG
6 meses
12 meses
18 meses
24 meses
Outro período

No de Empresas

Percentual

3
17
1
13
2

8,3%
47,2%
2,8%
36,1%
5,6%

Fonte: Cicco (2003c)

As empresas que possuem Sistemas Integrados de Gestão informaram quais
os elementos do SIG que foram unificados. Esses elementos encontram-se listados
no quadro 4, e estão classificados em função de seu grau de integração, calculado a
partir da incidência das respostas fornecidas pelos participantes da pesquisa.
Os benefícios mais significativos proporcionados pelo SIG, para as
organizações que tomaram parte da pesquisa, foram:
a) otimização de atividades de conscientização e treinamento;
b) melhoria na gestão de processos;
c) análises críticas pela direção mais eficazes;
d) maior comprometimento da direção;
e) redução de documentos.

O quadro 5 oferece uma visão geral dos principais benefícios com o SIG
apontados pelas empresas.
A 3M do Brasil implantou o Sistema Integrado de Gestão e, segundo o
gerente de serviços de engenharia de fábrica para a América Latina, Paulo Deuber,
este sistema facilita e agiliza todo o gerenciamento das normas que abraça,
reduzindo drasticamente o número de documentos necessários, custos e integrando
auditorias (REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003).
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Componente

Grau de
integração

Controle de documentos

100

Controle de registros

97

Competência, conscientização e treinamento

95

Auditoria interna

95

Manual do SIG

93

Controle de dispositivos de medição e monitoramento

93

Ação corretiva

93

Ação preventiva

93

Responsabilidade e autoridade

91

Melhoria contínua

91

Comprometimento da direção

88

Comunicação interna

86

Aquisição

86

Políticas

84

Representante da direção

82

Provisão de recursos

82

Medição e monitoramento de processos

82

Análise crítica pela direção

80

Planejamento

77

Objetivos

73

Comunicação com o cliente

71

Determinação de requisitos relacionados ao produto

57

Controle e validação dos processos de produção e fornecimento
de serviços
Quadro 4 - Elementos unificados do Sistema Integrado de Gestão.
Fonte: Cicco (2003c)
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Principais Benefícios
Otimização de atividades de conscientização e

Freqüência (%)
1
2
3
Total
7

11

19

37

Melhoria na gestão de processos

14

14

6

34

Análises críticas pela direção mais eficazes

13

7

11

31

Maior comprometimento da direção

11

11

8

30

Redução de documentos

10

9

11

30

10

6

11

27

Melhor comunicação com as partes interessadas

3

12

11

26

Redução da burocracia

7

5

10

22

Redução de custos de manutenção do sistema

9

10

3

22

Redução de custos de certificação

7

8

4

19

5

7

3

15

4

0

3

7

treinamento

Utilização mais eficaz de recursos internos e infraestrutura

Redução de custos de desenvolvimento e
implementação do sistema
Outros benefícios

Quadro 5 - Principais benefícios obtidos com o desenvolvimento do Sistema Integrado e de
Gestão.
Fonte: Cicco (2003c)

O gerente do sistema integrado de gestão e engenharia da Freudenberg NãoTecidos, Nilton Tavares, relata que a empresa implantou em sua unidade, localizada
no município de Jacareí / SP, o Sistema de Gestão Integrado, melhorando o
gerenciamento e a operacionalização e aumentando a eficiência e a produtividade
de seus produtos e processos. Foram unificados os requisitos em uma única
estrutura documental, a qual abrange, também, as políticas, normas e estratégias do
grupo. Dessa forma, o sistema flui mais facilmente por toda a organização, com
melhor

eficácia

e

maior

comprometimento

(REVISTA

MEIO

AMBIENTE

INDUSTRIAL, 2003).
Segundo André Santana Barbosa, gerente de qualidade da DAD Engenharia
e Serviços, o sistema integrado de gestão proporciona uma junção das ferramentas
de gerenciamento. Um exemplo é a ferramenta de análise de risco/aspecto
ambiental, que é a única para a segurança do trabalho e meio ambiente. Portanto,
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os especialistas da segurança do trabalho verificam os locais onde trabalham
atentos também à ISO 14001 e, por sua vez, os especialistas do meio ambiente,
atentos também à Oshas 18001 (REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003).
Mauricio (2004), realizando pesquisa em 23 organizações, concluiu que a
integração dos três sistemas de gestão ocorre precisamente das semelhanças e
complementaridades existentes nas matérias envolvidas. Neste contexto, não é
viável tratar estes sistemas em gestões diferentes; a gestão deve ser única, pois
permite maior coerência na satisfação global de todos os requisitos envolvidos, bem
como uma visão integrada da organização e melhor gerenciamento da gestão. Logo,
é possível racionalizar os esforços e obter os benefícios advindos deste processo.
Constatou-se que, na opinião dos entrevistados, o SIG é uma estrutura que inspira e
canaliza os desafios e a criatividade de todos os membros da organização,
tornando-os mais cooperativos e comprometidos com os sistemas de gestão da
qualidade, meio ambiente e segurança e saúde ocupacional. Portanto, as questões
de meio ambiente e segurança e saúde ocupacional ganham a devida e
imprescindível importância que sempre deveriam ter tido (MAURICIO, 2004).
De acordo com Salvaterra Consultoria e Engenharia (2003), a implantação de
um SIG é um investimento e não um custo, tendo-se em mente as seguintes
premissas:
a) cumprir a legislação é dever das organizações;
b) descumprir a legislação gera multas, paralisações e arranha a imagem da
organização;
c) tornar visível a sua preocupação ambiental, rompe barreiras e abre
mercados;
d) qualidade de vida no trabalho aumenta a produtividade, em qualquer lugar
do mundo;
e) o resíduo não-gerado é matéria-prima melhor utilizada.

Os autores Cicco (2003b), Silberman e Mattos (2002), Paiva (2002) e Stamou
(2003) concordam em que as vantagens do SIG são as seguintes:
a) reduz custos de implantação, certificação e manutenção;
b) facilita o atendimento da legislação;
c) promove ganhos de eficiência na utilização de infra-estruturas e recursos
internos;
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d) evita superposição de documentos e reduz burocracia;
e) reduz a complexidade e integra as auditorias;
f)

melhora a gestão dos processos;

g) a visão integrada da organização proporciona um melhor gerenciamento
dos sistemas de gestão e aprimora o desempenho organizacional;
h) melhora a satisfação das partes interessadas;
i)

aumenta a motivação, consciência e qualificações dos colaboradores;

j)

enaltece a imagem da organização.

Com relação à importância da integração dos sistemas de gestão e aos
benefícios possíveis, Cicco (2003a) afirma que, como é de conhecimento geral, a
Legislação Ambiental e as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho (NRs), entre outros requisitos legais, obrigam as empresas a implementar
inúmeros programas, atividades e serviços, como o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(Pcmso), a Comissão Interna de Previsão de Acidentes (CIPA), o Sistema de
Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), e o Programa de
Atendimento a Emergências (PAE), entre outros. Além de todas essas obrigações,
as organizações de grande porte devem ainda desenvolver programas corporativos,
em suas várias unidades operacionais.
Via de regra, tanto os programas exigidos pela legislação como os programas
corporativos são implementados de forma isolada, com pouca participação de outras
pessoas além dos especialistas em meio ambiente e segurança e saúde
ocupacional, bem como não são adequadamente sistematizados nem vinculados por
meio de um verdadeiro Sistema de Gestão.
Para a empresa que tem um Sistema de Gestão da Qualidade corretamente
implantado e que pretende agregar valor a ele estendendo-o às questões ambientais
e de segurança e saúde ocupacional, os Sistemas Integrados de Gestão (SIGs) são
uma excelente oportunidade para sanar todos esses problemas - incluindo-se aí a
identificação e o acesso estruturado aos requisitos legais e a outros requisitos
subscritos pela organização. De maneira simples e esquemática, a figura 9 mostra
como são enxergados alguns dos aspectos acima mencionados.
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Figura 9 - Elementos unificados do Sistema Integrado de Gestão
Fonte: Cicco (2003a)

Deve-se notar que na figura 9 foi esquematizado um SIG total, isto é, um
Sistema de Gestão que integra os processos de Qualidade, Meio Ambiente e
Segurança e Saúde Ocupacional.
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5 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO
DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Nesta seção será apresentada a estruturação de um questionário para ser
aplicado a organizações que possuam o sistema integrado de gestão. O
questionário foi encaminhado eletronicamente para os profissionais diretamente
envolvidos na implantação e desenvolvimento da integração dos sistemas de gestão
nas organizações.
Em seguida são avaliados os resultados obtidos com o questionário por meio
da tabulação de dados e relacionando-os com a revisão bibliográfica. Desse modo,
será possível discutir os resultados, evidenciar que os objetivos iniciais foram
atingidos e construir as considerações do trabalho.

5.1 Fundamentos para elaboração do questionário

Segundo Gil (1995), o questionário é uma técnica de investigação estruturada
com questões que são apresentadas por escrito as pessoas tendo por objetivo o
levantamento de opiniões e situações vivenciadas.
De acordo com Oliveira (2001a), o questionário é um instrumento que
possibilita ao pesquisador coletar dados e informações, caracterizando- se por:
a) ser a espinha dorsal de qualquer levantamento;
b) abranger todas as informações necessárias;
c) ser direcionado aos objetivos que se quer atingir;
d) possuir linguagem adequada e certa dose de visão psicológica
introspectiva, para ganhar o pensamento das pessoas;
e) incluir imaginação.

Gil (1995) destaca vantagens da aplicação de questionários que se tornam
evidentes, quando comparados com a entrevista.
a) permite atingir um maior número de respondentes, mesmo estando em
diferentes pontos geográficos, pois pode ser encaminhado via internet;
b) garante o anonimato das respostas;
c) os pesquisadores podem responder no momento em que julgarem mais
adequado;
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d) não há exposição dos participantes à influência das opiniões e da
presença do entrevistado.

Segundo Oliveira (2001a), antes da elaboração do questionário, é necessário
a leitura das obras consultadas por ocasião da pesquisa bibliográfica ou revisão da
literatura sobre o tema da pesquisa.
A construção do questionário consiste basicamente em traduzir os
objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Para
tanto, é necessário que a fixação dos objetivos tenha sido realizada
de forma adequada para garantir sua operacionalização. (GIL, 1995,
p.126).

Da mesma maneira, é assinado por Oliveira (2001a, p.165) que:
[...] todos os dados incluídos no questionário deverão constituir-se
em hipótese, que será a resposta para o problema formulado. Deve
incluir cada um dos pontos do levantamento e confirmar a existência
do objeto da pesquisa, o fenômeno.

De acordo com Oliveira (2001a), na elaboração do questionário é importante
verificar as seguintes partes essenciais: levar em consideração a finalidade da
pesquisa e organizar as questões de tal forma que leve à obtenção das respostas
necessárias. Da mesma forma Oliveira (2001a) relata que as perguntas do
questionário não devem obrigar a fazer cálculos ou conter informações no seu texto
que induzam a resposta.
Gil (1995) discorre algumas regras para escolha das perguntas, que são:
incluir apenas perguntas relacionadas ao problema pesquisado, levar em conta
como será a realização da tabulação e análise dos resultados e incluir apenas
perguntas que possam ser respondidas sem dificuldades. Gil (1995) ainda expressa
algumas normas já consagradas para formulação das perguntas do questionário:
a) as perguntas devem ter forma clara, concreta e precisa;
b) as questões não podem gerar ambigüidade;
c) as interrogações devem referir-se a uma única idéia de cada vez.

Segundo Tobias (1987), o número de perguntas do questionário depende do
tipo de pesquisa realizada, mas em geral deve ser aproximadamente de dez a vinte.
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As formulações das questões devem ser feitas olhando os objetivos e as hipóteses
do trabalho.
“Questionários podem não funcionar se as perguntas forem subjetivas, mal
formuladas, ambíguas, de linguagem inacessível, se confundirem os entrevistados
ou se mostrarem equívocos, ou se a amostra for inviável” (OLIVEIRA, 2001a, p.182).
É necessário observar que, ao estruturar o questionário, é importante avaliar
as questões sobre o assunto da investigação e não perder de vista o problema que
dá origem a elaboração do questionário é trazer respostas ou explicações
(OLIVEIRA, 2001a).

5.2 Empresas participantes da pesquisa

Neste tópico são apresentados os critérios de escolha e as empresas
participantes da pesquisa.

5.2.1 Critérios de seleção da amostra

Quando se deseja coletar informações sobre um ou mais aspectos de um
grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente impossível
fazer levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar apenas uma parte
dessa população ou universo. O problema da amostragem é, portanto, escolher uma
parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais representativa possível do todo
e, a partir dos resultados obtidos relativos a essa parte, poder inferir, o mais
legitimamente possível, os resultados da população total, se esta fosse verificada
(MARCONI, 1985 apud OLIVEIRA, 2001a, p.159).
Da mesma forma, buscou-se utilizar referências normativas aplicáveis a todos
os tipos e portes de organizações bem como são adequadas às diferentes
condições geográficas, culturais e sociais.
A amostragem foi escolhida de tal forma a possuir elementos representativos
do universo da forma mais homogênea possível, a partir dos resultados obtidos
dessa parcela, pode-se deduzir o mais verdadeiramente possível, os resultados da
população total.
As organizações alvo da pesquisa, isto é, as que possuem as três
certificações, foram encontradas da seguinte maneira: sítios na rede mundial de
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computadores de empresas de consultoria e organismos credenciados para
certificações, revistas, sites de empresas e contatos pessoais. Neste contexto foram
selecionadas as empresas participantes da pesquisa, destacando-se que são
diferenciadas nas atividades , porte e número de colaboradores.
No que se refere aos profissionais respondentes do questionário, estes estão
diretamente envolvidos com o sistema integrado de gestão na empresas
pesquisadas, sendo considerado por elas, como os mais aptos a participar da
pesquisa.

5.2.2 Atividades e número de colaboradores das empresas envolvidas na pesquisa

O envio para 62 empresas e recebimento dos questionários para as
participantes da pesquisa foram realizados via correio eletrônico. Como a maioria
das empresas solicitou anonimato, foi encaminhada uma carta de apresentação da
pesquisa formalizando o pedido e esclarecendo os seus objetivos, anexa ao
questionário a ser respondido e comprometendo-nos a manter sigilo quanto à fonte
das informações. Portanto as empresas participantes da pesquisa estão citadas com
as letras do alfabeto.
No quadro 6 estão relacionadas as empresas participantes da pesquisa que
possuem os sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança e saúde
ocupacional.
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No

Empresa

Segmento

No de Funcionários

1

A

Metal - Mecânico

934

2

B

Metal - Mecânico

1.120

3

C

Metal - Mecânico

745

4

D

Metalúrgico

678

5

E

Metalúrgico

1.342

6

F

Metalúrgico

412

7

G

Metalúrgico

298

8

H

Mineração

3.756

9

I

Mineração

1.842

10

J

Eletrônico

510

11

K

Eletrônico

329

12

L

Eletroeletrônico

1.160

13

M

Eletroeletrônico

969

14

N

Químico

4.200

15

O

Químico

2.040

16

P

Elétrico

831

17

Q

Elétrico

643

18

R

Serviços

1.100

19

S

Farmacêutico

1.450

20

T

Construção Civil

3.100

21

U

Construção Civil

1.560

Quadro 6 - Segmentos e número de colaboradores das empresas participantes da pesquisa
Fonte: O autor

5.3 Questionário

O questionário foi estruturado de modo a verificar se as situações vivenciadas
nas organizações estão condizentes com os objetivos gerais e específicos da
pesquisa. Desta forma, é possível obter respostas e explicações a respeito do SIG,
discutir e realizar as considerações a respeito do assunto.
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Pergunta 1 - As correlações existentes nos sistemas de gestão da qualidade (ISO
9001), meio ambiente (ISO 14001) e da segurança da saúde ocupacional (OHSAS
18001) permitem a integração destes sistemas?
( ) Sim

( ) Não

( ) Depende do tamanho da empresa

Pergunta 2 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que pode haver aumento de desempenho em torno de
que percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não existe redução
Pergunta 3 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que pode haver um melhor atendimento a legislação em
torno de que percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não existe redução
Pergunta 4 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que pode haver redução de custos em torno de que
percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não existe redução
Pergunta 5 - O valor agregado à imagem da empresa junto a governo,
trabalhadores, clientes, parceiros, comunidade e fornecedores com a estruturação
do sistema de gestão integrado, aumenta?
( ) Muito

( ) Satisfatoriamente ( ) Pouco ( ) Não existe relação

Pergunta 6 - A integração dos sistemas de gestão pode melhorar o
desenvolvimento organizacional e propiciar um diferencial de competitividade?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique: ....................................

Pergunta 7 - Na gestão por processos, os resultados positivos obtidos com a
integração dos sistemas de gestão na sua empresa podem ser classificados de que
maneira?
( ) Muito importantes
( ) Irrelevantes

( ) Importantes ( ) Moderadamente importantes

Pergunta 8 - Após a integração dos sistemas de gestão em sua empresa, como
você classifica o grau de melhoria na cooperação e no efetivo envolvimento dos
colaboradores?
( ) Significativa

( ) Moderada

( ) Discreta ( ) Irrelevante
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Pergunta 9 - Nas questões relacionadas ao meio ambiente, com a integração dos
sistemas de gestão, qual a alteração do comprometimento?
( ) Aumento

( ) Redução

( ) Não afeta

Pergunta 10 - Nas questões relacionadas à segurança e saúde no trabalho, com a
integração dos sistemas de gestão, qual a alteração do comprometimento?
( ) Aumento

( ) Redução

( ) Não afeta

Pergunta 11 - Como pode ser classificada a melhoria do desempenho em termos de
redução dos acidentes ambientais e do trabalho na organização, em decorrência da
contribuição com a implementação do sistema integrado de gestão?
( )Muito significativo ( )Significativo ( )Pouco significativo ( )Não existe relação
Pergunta 12 - A integração dos sistemas de gestão significa que a empresa está no
caminho certo da busca pela excelência; isto, porque será desenvolvido um
processo de melhoria contínua unificado nos aspectos da qualidade, meio ambiente,
segurança e saúde ocupacional?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique: ..........................................

Pergunta 13 - Devido à integração, o que ocorre nos sistemas de gestão da
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional?
( ) Aperfeiçoamento do sistema de gestão
( ) Não existem melhorias no sistema de gestão
( ) Nenhuma das anteriores
Pergunta 14 - Os sistemas integrados de gestão vão estimular a responsabilidade
social da organização, isto é, conciliar lucros (eficácia econômica) e preocupações
sociais, ambientais e éticas?
( ) Não, a integração dos sistemas de gestão não significará estímulo adicional sob
o aspecto da responsabilidade social da organização
( ) Sim, a integração dos sistemas de gestão é um meio para se planejar e
gerenciar uma empresa, reforçando pontos determinantes para a sua
competitividade, inclusive a responsabilidade social.
Pergunta 15 - Os sistemas integrados de gestão proporcionam confiabilidade e
credibilidade às partes interessadas?
( ) Sim

( ) Não

( ) Em termos
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Pergunta 16 - Somente quando a alta administração estiver plenamente
comprometida é que se deve implantar um sistema integrado de gestão?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique: ......................................
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 7 contém cada uma das organizações participantes da pesquisa e
os seus respectivos cargos.
No

Empresa

Segmento

Cargos dos respondentes

1

A

Metal - Mecânico

Coordenador de qualidade e meio ambiente

2

B

Metal - Mecânico

Chefe de sistemas de gestão

3

C

Metal - Mecânico

Gerente de qualidade e meio ambiente

D

Metalúrgico

4
5
6

Coordenador

do

sistema

integrado

gestão
E

Metalúrgico

Gerente de segurança e meio ambiente

F

Metalúrgico

Chefe

do

sistema

qualidade

e

meio

ambiente

7

G

Metalúrgico

Analista de gestão

8

H

Mineração

Diretor Técnico

9

I

Mineração

Gerente da gestão de qualidade total

10

J

Eletrônico

Analista sênior de meio ambiente

11

K

Eletrônico

Gerente do sistema integrado de gestão

12

L

Eletroeletrônico

Analista de gestão

M

Eletroeletrônico

Coordenador

13
14
15

de

do

sistema

integrado

de

gestão
N

Químico

Gerente de segurança e meio ambiente

O

Químico

Chefe

do

sistema

qualidade

e

meio

ambiente

16

P

Elétrico

Coordenador de qualidade e meio ambiente

17

Q

Elétrico

Gerente do sistema integrado de gestão

18

R

Serviços

Chefe de sistemas de gestão integrada

19

S

Farmacêutico

Gerente de qualidade e meio ambiente

20

T

Construção Civil

Coordenador de qualidade e meio ambiente

21

U

Construção Civil

Gerente do sistema integrado de gestão

Quadro 7 - Colaboradores respondentes do questionário nas empresas participantes da
pesquisa e seus respectivos cargos.
Fonte: O autor
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Constata-se que as empresas participantes representam setores importantes
do mercado e todas escolheram os profissionais mais diretamente envolvidos na
implementação e gerenciamento do SIG.
Para apresentação dos resultados e na discussão não haverá separação dos
profissionais por categorias, pois todos os respondentes foram escolhidos como os
mais aptos a participar da pesquisa, levando-se em consideração o efetivo
envolvimento na implantação e desenvolvimento do SIG.
Outro ponto a ser destacado é que não haverá estratificação das empresas
por porte de atividade, número de colaboradores, condições geográficas, culturais
ou sociais, pois as normalizações discutidas nessa pesquisa independem destes
aspectos, além do que os resultados foram uniformes e não houve relação
significativa com estes aspectos.

Os gráficos de 1 a 16 sintetizam os resultados obtidos.

Pergunta 1 - As correlações existentes nos sistemas de gestão da qualidade (ISO
9001), meio ambiente (ISO 14001) e da segurança da saúde ocupacional (OHSAS
18001) permitem a integração destes sistemas?
( ) Sim

( ) Não

( ) Depende do tamanho da empresa

Gráfico 1 - Respostas obtidas da Pergunta 1.
Fonte: O autor

Os respondentes assinalaram cem por cento nesta questão. Pode-se
acrescer

que

estes

sistemas

apresentam

correlações,

compatibilidades,
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similaridades e afinidades como ficou verificado na revisão bibliográfica. Assim, além
de ser possível a integração é uma diretriz viável e inteligente para a empresa.
Para evidenciar os fatos, a NBR ISO 9000 corrobora que os sistemas de
gestão da qualidade complementam outros objetivos da organização, tais como
meio ambiente e segurança e saúde do trabalho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2000).
As várias partes de um sistema de gestão podem ser integradas, juntamente
com o sistema de gestão da qualidade, dentro de um sistema de gestão único,
utilizando-se elementos comuns.
Estas três normas são total e perfeitamente integráveis; esta compatibilidade
permite a unificação em um único modelo de gestão, que pode ser denominado de
Sistema Integrado de Gestão, formando assim uma ferramenta estratégica de
gestão para a empresa.

Pergunta 2 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que houve aumento de desempenho em torno de que
percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não houve aumento

Gráfico 2 - Respostas obtidas da Pergunta 2.
Fonte: O autor
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A maioria dos participantes da pesquisa apontou aumento de desempenho,
51,39% em torno de 20% e 39,09% em torno de 40%. O aumento médio de
desempenho foi avaliado em 26,52%.
O

SIG

promove

alterações

significativas

nos

aspectos

culturais

e

comportamentais de todos os colaboradores, inclusive nas empresas prestadoras de
serviço, dessa maneira promove-se condições para a melhoria da prevenção e do
desempenho reduzindo assim as possibilidades da ocorrência de acidentes.
A gestão de processos requer compreender a organização como um sistema
de processos integrados que interagem com o objetivo de promover a melhoria dos
resultados da organização, por meio do desempenho eficiente e eficaz de cada um
desses processos (RISK TECNOLOGIA, 2003).

Pergunta 3 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que houve um melhor atendimento a legislação em torno
de que percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não houve melhora

Gráfico 3 - Respostas obtidas da Pergunta 3.
Fonte: O autor

A quase totalidade dos respondentes considerou que o sistema integrado de
gestão melhora o atendimento a legislação, ou seja, 61,90% em torno de 20%,
33,33% em torno de 40% e 4,77% em torno de 60% . O aumento médio no
atendimento à legislação foi avaliado em 23,81%.
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Dessa forma, auxilia a empresa a reduzir ou eliminar o seu passivo trabalhista
e ambiental, bem como é possível uma melhor análise evitando que a empresa seja
acionada por ações indevidas dos colaboradores ou pelo descumprimento da
legislação vigente.

Pergunta 4 - Com base na experiência da integração dos sistemas de gestão em
sua empresa, você estima que houve redução de custos em torno de que
percentual?
( ) 20% ( ) 40% ( ) 60% ( ) 80% ( ) Mais que 80% ( ) Não houve redução

Gráfico 4 - Respostas obtidas da Pergunta 4.
Fonte: O autor

A maioria dos participantes da pesquisa apontou redução de custos, 76,19%
em torno de 20%, 19,05% em torno de 40% e 4,76% em torno de 60%. A redução
média de custos foi avaliada em 21,43%.
A sinergia gerada pelo SIG tem levado as empresas a atingir melhores níveis
de desempenho, a um custo global muito menor.
Isto demonstra que o SIG é uma ferramenta poderosa em termos de gestão,
evidenciando a qualidade da empresa e a tornando mais competitiva com a
possibilidade de redução de custos.
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Pergunta 5 - O valor agregado à imagem da empresa junto a governo,
trabalhadores, clientes, parceiros, comunidade e fornecedores com a estruturação
do sistema de gestão integrado, aumenta?
( ) Muito

( ) Satisfatoriamente ( ) Pouco ( ) Não existe relação

Gráfico 5 - Respostas obtidas da Pergunta 5.
Fonte: O autor

A maioria dos respondentes (57,15%) considera que o valor agregado junto
às partes interessadas aumenta muito, enquanto outros 38,09% assinalam como
satisfatório o aumento. É notável que os respondentes em sua grande maioria estão
satisfeitos com o aumento de valor agregado à imagem da empresa juntos as partes
interessadas devido ao SIG.
Diante da melhoria da imagem, as empresas podem e devem tirar proveitos
mercadológicos, por meio de propaganda, para o fortalecimento e sedimentação de
sua imagem, marca e produto em relação aos seus concorrentes.

Pergunta 6 - A integração dos sistemas de gestão pode melhorar o
desenvolvimento organizacional e propiciar um diferencial de competitividade?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique: ...................................

A quase totalidade dos respondentes, ou seja, 95,23% consideram que o
sistema integrado de gestão melhora o desempenho, o atendimento a legislação,
além da redução de custos e propicia um diferencial competitivo.
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Isto demonstra que é uma ferramenta poderosa em termos de gestão,
evidenciando a qualidade da empresa e a tornando mais competitiva com a
possibilidade de redução de custos.

Gráfico 6 - Respostas obtidas da Pergunta 6.
Fonte: O autor

Pergunta 7 - Na gestão por processos, os resultados positivos obtidos com a
integração dos sistemas de gestão na sua empresa podem ser classificados de que
maneira?
( ) Muito importantes
( ) Irrelevantes

( ) Importantes ( ) Moderadamente importantes

Gráfico 7 - Respostas obtidas da Pergunta 7.
Fonte: O autor
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A gestão de processos requer compreender a organização como um sistema
de processos integrados que interagem com o objetivo de promover a melhoria dos
resultados da organização, por meio do desempenho eficiente e eficaz de cada um
desses processos (RISK TECNOLOGIA, 2003).
Nesta questão ao somar os resultados de muito importantes (42,85%) e
importantes (52,38%), constata-se que as empresas consideram os resultados da
integração de sistemas de gestão como positivos.
Para entender a presente questão, é importante evidenciar que resultados
importantes na gestão por processos promovem redução de custos e melhorias no
desempenho organizacional, que é um fator crucial para a competitividade da
empresa.

Pergunta 8 - Após a integração dos sistemas de gestão em sua empresa, como
você classifica o grau de melhoria na cooperação e no efetivo envolvimento dos
colaboradores?
( ) Significativa

( ) Moderada

( ) Discreta ( ) Irrelevante

Gráfico 8 - Respostas obtidas da Pergunta 8.
Fonte: O autor

A maior parte dos respondentes (76,19%) citou como significativo o grau de
melhoria na cooperação e no efetivo comprometimento dos colaboradores com o
SIG. Além do mais, a sinergia gerada pelo SIG tem levado as empresas a atingir
melhores níveis de desempenho, a um custo global muito menor.
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Este resultado da pesquisa de campo, unido a revisão da literatura indica na
maioria das empresas, o SIG como motivo de mudança comportamental em relação
à cooperação, ao envolvimento e a motivação dos colaboradores, quando
comparados com os sistemas de gestão tratados separadamente.

Pergunta 9 - Nas questões relacionadas ao meio ambiente, com a integração dos
sistemas de gestão, qual a alteração do comprometimento?
( ) Aumento

( ) Redução

( ) Não afeta

Gráfico 9 - Respostas obtidas da Pergunta 9.
Fonte: O autor

Este item será discutido juntamente com as respostas para a pergunta 10.

Pergunta 10 - Nas questões relacionadas à segurança e saúde no trabalho, com a
integração dos sistemas de gestão, qual a alteração do comprometimento?
( ) Aumento

( ) Redução

( ) Não afeta
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Gráfico 10 - Respostas obtidas da Pergunta 10.
Fonte: O autor

Optou-se em discutir conjuntamente as questões 9 e 10, pois existem muitas
relações afins nas áreas e atividades de segurança e saúde ocupacional e meio
ambiente, como foi verificado na revisão bibliográfica, propiciando assim, as
facilidades para gerenciar a integração dos sistemas de gestão.
Os participantes apontaram o aumento de 95,23% para o meio ambiente e
90,47% para segurança e saúde no trabalho, o que demonstra que as empresas
identificaram essa melhoria com os sistemas integrados de gestão.
Observados os resultados da pesquisa e as considerações da revisão
bibliográfica é possível considerar que a integração dos sistemas de gestão
proporciona união, cooperação e comprometimento nas questões relacionadas à
segurança e saúde ocupacional e o meio ambiente.
Dessa forma, o SIG auxilia a empresa a reduzir ou eliminar o seu passivo
trabalhista e ambiental, bem como é possível uma melhor análise evitando que a
empresa seja acionada por ações indevidas dos colaboradores ou pelo
descumprimento da legislação vigente.

Pergunta 11 - Como pode ser classificada a melhoria do desempenho em termos de
redução dos acidentes ambientais e do trabalho na organização, em decorrência da
contribuição com a implementação do sistema integrado de gestão?
( )Muito significativo ( )Significativo ( )Pouco significativo ( )Não existe relação
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Gráfico 11 - Respostas obtidas da Pergunta 11.
Fonte: O autor

As respostas apontaram em 28,57% como muito significativo e 57,15% como
significativo, sendo assim, pode-se considerar que a grande maioria das respostas
condicionam a dizer que ocorreram melhorias significativas em termos de redução
de acidentes quer sejam do trabalho como ambientais.
O

SIG

promove

alterações

significativas

nos

aspectos

cultural

e

comportamental de todos os colaboradores, inclusive nas empresas prestadoras de
serviço, dessa maneira promove condições para a melhoria da prevenção e do
desempenho reduzindo assim as possibilidades da ocorrência de acidentes.

Pergunta 12 - A integração dos sistemas de gestão significa que a empresa está no
caminho certo da busca pela excelência; isto, porque será desenvolvido um
processo de melhoria contínua unificado nos aspectos da qualidade, meio ambiente,
segurança e saúde ocupacional?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique: ..........................................
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Gráfico 12 - Respostas obtidas da Pergunta 12.
Fonte: O autor

O SIG significa o caminho adequado para atingir a excelência em sistemas de
gestão para 95,23% dos participantes da pesquisa.
A melhoria continua identifica oportunidades e representa uma importante
ferramenta de planejamento para a integração dos sistemas de gestão, uma vez que
organiza, sistematiza e controla os processos de trabalho, a fim de reduzir os riscos
de acidentes e passivos ambientais, minimizando os custos.

Pergunta 13 - Devido à integração, o que ocorre nos sistemas de gestão da
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional?
( ) Aperfeiçoamento do sistema de gestão
( ) Não existem melhorias no sistema de gestão
( ) Nenhuma das anteriores
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Gráfico 13 - Respostas obtidas da Pergunta 13.
Fonte: O autor

Dos pesquisados 100% assinalaram o aperfeiçoamento do sistema de gestão
em decorrência da integração.
As empresas estão buscando uma abordagem crescente na tendência da
integração dos sistemas de gestão da qualidade, segurança e saúde ocupacional e
meio ambiente. Esta abordagem, embora recente, tem ganhado adesão cada vez
maior das empresas, pois suas vantagens têm impacto positivo na gestão
organizacional, conforme pode ser verificado principalmente nas Perguntas 2, 3 e 4.

Pergunta 14 - Os sistemas integrados de gestão vão estimular a responsabilidade
social da organização, isto é, conciliar lucros (eficácia econômica) e preocupações
sociais, ambientais e éticas?
( ) Não, a integração dos sistemas de gestão não significará estímulo adicional sob
o aspecto da responsabilidade social da organização
( ) Sim, a integração dos sistemas de gestão é um meio para se planejar e gerenciar
uma empresa, reforçando pontos determinantes para a sua competitividade,
inclusive a responsabilidade social.
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Gráfico 14 - Respostas obtidas da Pergunta 14.
Fonte: O autor

Cem por cento dos participantes da pesquisa disseram que a integração dos
sistemas de gestão é um meio para se planejar e gerenciar uma empresa,
reforçando pontos determinantes para a sua competitividade como desempenho e
redução de custos apontados nas Perguntas 2 e 4.
Respeitar a segurança e saúde ocupacional, o meio ambiente e obter
produtos e serviços com qualidade são objetivos cada vez mais presentes na
sociedade. Estes valores norteiam as empresas em busca de uma imagem de
responsabilidade social, implicando em um ambiente de trabalho saudável e na
melhoria significativa da qualidade de vida.

Pergunta 15 - Os sistemas integrados de gestão proporcionam confiabilidade e
credibilidade às partes interessadas?
( ) Sim

( ) Não

( ) Em termos
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Gráfico 15 - Respostas obtidas da Pergunta 15.
Fonte: O autor

As respostas apontam para o “sim” em 95,24% e “em termos” para 4,76% dos
participantes da pesquisa.
A resposta “em termos“ pode ser explicada no sentido de que a confiabilidade
e a credibilidade podem ocorrer em diferentes níveis, ou seja, de acordo com a
percepção

das

partes

interessadas.

Por

exemplo,

para

os

acionistas e

colaboradores mais fortemente “sim” e para os clientes apenas “sim”.
Caso a integração não tenha sido realizada levando-se em consideração
aspectos fundamentais para a obtenção do êxito, os benefícios e as melhorias no
sistema de gestão não vão ocorrer, logo, não existirá a confiabilidade e credibilidade
das partes interessadas.
Portanto um sistema bem implementado é capaz de manter a empresa
competitiva com melhor desempenho e redução de custos, bem como atender a
expectativa das partes interessadas.

Pergunta 16 - Somente quando a alta administração estiver plenamente
comprometida é que se deve implantar um sistema integrado de gestão?
( ) Sim

( ) Não

( ) Outros. Especifique:......................................
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Gráfico 16 - Respostas obtidas da Pergunta 16.
Fonte: O autor

A maioria dos pesquisados respondeu “sim” (85,72%), 4,76% apontou “outros
aspectos” e 9,52% não concordam com a afirmação.
Segundo a bibliografia, o comprometimento da alta administração é de
fundamental importância para o SIG nos seguintes aspectos:
a) Assegurar que os processos necessários para o SIG sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
b) Avaliar o desempenho do sistema de gestão e as necessidades de
melhoria;
c) Assegurar promoção da

conscientização e

do entendimento

da

importância do SIG em toda a organização.

Para ser implementado qualquer sistema de gestão, é necessário o
envolvimento da organização como um todo, logo o comprometimento da alta
administração é fator essencial para o sucesso do projeto.
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7 CONCLUSÃO

Baseado nas respostas das perguntas formuladas e na vivência obtida em
empresas de diferentes segmentos e porte pude constatar que a integração dos
sistemas de gestão deve ser considerada como investimento e desafio , e que esta
pode ser alcançada com soluções criativas , objetividade e racionalidade.
Os principais obstáculos a implantação do sistema integrado de gestão são:
 a resistência ao desconhecido;
 as dificuldades para alinhamento dos conceitos entre as três normas e a
convergência para a formação do sistema integrado de gestão;
 as dificuldades na interpretação e correlação das normas;
 as dificuldades para quebrar o paradigma de que um sistema é mais
importante que outro;
 o conhecimento técnico e a visão holística para interpretar e adequar a
integração à realidade da empresa;
 a obtenção do verdadeiro comprometimento da alta administração e de
todos os colaboradores da organização.

Outros pontos importantes que devem ser levados em consideração para
conquistar os reais benefícios e o sucesso na implantação dos sistemas
integrados,são :
 a equipe deve possuir amplo conhecimento em sistemas de gestão , ser
comprometida , hábil nas relações interpessoais , criativa , competente e
possuir visão holística;
 a necessidade de mostrar e conscientizar a alta administração de que o
sistema integrado de gestão é um investimento e vai agregar valor ao
negócio , em função dos benefícios advindos deste processo;
 não priorizar qualquer dos sistemas de gestão envolvidos na integração;
 a política , os princípios , a cultura e o eventuais sistemas de gestão já
existentes

devem

ser

compatíveis

com

a

integração

e

estar

fundamentados e alinhados aos propósitos e objetivos da empresa.

É importante notar que a maior parte das barreiras pode ser superada por
meio de conscientização e treinamento.
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A explicação das razões e objetivos da integração a todos os colaboradores e
as respectivas melhorias esperadas pela empresa é fundamental antes de se iniciar
os trabalhos de integração.
Deve ser destacado que a difusão de um novo sistema de gestão deve ser
realizada por pessoas de alto poder de decisão , respeitadas e valorizadas dentro
da organização.
Entende-se que a pesquisa atingiu os objetivos específicos e os gerais, uma
vez que:
a) as relações teóricas e a contextualização da avaliação dos impactos da
integração dos sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e
segurança e saúde ocupacional no que se refere ao atendimento à
legislação, aumento de desempenho e redução de custos, foram
abordados na revisão da literatura;
b) os benefícios decorrentes dos impactos do sistema integrado de gestão,
no que se referem ao atendimento à legislação (aumento de 23,81%),
desempenho (aumento de 26,52%) e redução de custos (em 21,43%),
foram verificados em empresas representativas, por meio da aplicação
dos questionários;
c) na discussão dos resultados foram alcançados os objetivos em relação à
avaliação dos impactos positivos do sistema integrado de gestão no que
se refere ao atendimento à legislação, aumento de desempenho e
redução de custos.

A possibilidade de melhores níveis de competitividade no mercado aponta
para a integração de sistemas, portanto, a condução de estratégias empresariais
está sendo orientadas para integração dos sistemas de gestão da qualidade, meio
ambiente e segurança e saúde ocupacional.
Esta estratégia é importante para a sobrevivência das empresas, e deve-se
ao fato de os sistemas integrados de gestão promoverem uma série de benefícios
para todas as partes envolvidas no negócio. Nesse sentido, se pode ressaltar
melhorias no desempenho, atendimento à legislação e redução de custos.
A integração dos três sistemas de gestão decorre precisamente das
semelhanças e complementaridades existentes nas matérias envolvidas. Neste
contexto, não é viável tratar estes sistemas em gestões diferentes, pois permite
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maior coerência na satisfação global de todos os requisitos envolvidos, bem como
na visão integrada da organização e melhor gerenciamento da gestão, dessa
maneira é possível racionalizar os esforços e obter benefícios advindos deste
processo.
Numa economia globalizada, as empresas ao atingirem os benefícios gerados
pela integração dos sistemas de gestão, constatados ao longo dessa dissertação,
estabelecerão vantagens competitivas, ou seja:
a) fortalecimento da imagem no mercado;
b) prática da excelência gerencial;
c) atendimento as demandas de mercado e da sociedade;
d) reconhecimento da gestão por entidades externas;
e) comprometimento da alta administração e dos colaboradores;
f)

aumento do nível de desempenho;

g) atendimento a legislação vigente;
h) redução de custos;
i)

identificação de vulnerabilidades e

j)

redução de acidentes e passivos ambientais.

O desafio do sistema integrado de gestão deve ser encarado como exigências
crescentes dos mercados competitivos e devem nortear as estratégias de gestão
organizacional. Dessa maneira o desafio do empenho das pessoas envolvidas em
ultrapassar barreiras e promover o sucesso organizacional, objetivo este que deve
ser contínuo para manter a competitividade das empresas.
Dessa forma, pela exposição acima, com as hipóteses comprovadas, a
contribuição do trabalho é para uma aplicação imediata nas empresas com a certeza
da obtenção de benefícios em especial para melhorias no desempenho, atendimento
à legislação e redução de custos.
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