PEQUENOS

NEGÓCIOS
Gestão ambiental pode
tornar seu NEGÓCIO
MAIS RENTÁVEL
Cada vez mais as empresas necessitam da qualidade nos seus processos e produtos, a fim de alinhar seu desenvolvimento com a preservação ambiental, uma das principais exigências do mercado
internacional.
O desafio de implementar um sistema de gestão ambiental eficaz, capaz de identificar e controlar os impactos ambientais da sua empresa é o que
promete a nova versão da norma ABNT NBR ISO
14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso.
Esta norma é destinada ao uso por uma organização que busca gerenciar suas responsabilidades
ambientais de uma forma sistemática, que contribua para o pilar ambiental da sustentabilidade. Ela
ajuda a melhorar o desempenho das empresas por
meio da utilização eficiente dos recursos e da redução da quantidade de resíduos, ganhando assim
vantagens competitivas e credibilidade.
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O sistema da gestão ambiental ajuda as empresas a
identificar, gerenciar, monitorar e controlar questões ambientais de maneira holística. A ABNT NBR ISO 14001
adequa-se a todos os tipos e tamanhos de empresa, sejam
elas privadas, sem fins lucrativos ou governamentais. Ela
exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas às suas operações, como a poluição do
ar, questões referentes à água e ao esgoto, a gestão de
resíduos, a contaminação do solo, a mitigação e
adaptação às alterações climáticas e a utilização e eficiência dos recursos.
A ABNT realiza a certificação dessa
norma, conhecida como Rotulagem
Ambiental (Selo Verde). Ela não é
obrigatória e as empresas podem
aproveitar muito dos benefícios da
norma sem precisar passar pelo
processo de certificação. No entanto, a certificação é uma forma
a mais de demonstrar aos seus
clientes, fornecedores e outras
partes interessadas que sua empresa implementou a norma de forma
adequada, ou seja, seus produtos e
processos atendem aos requisitos mínimos de qualidade e segurança, o que
oferece vantagem competitiva e financeira, aumentando a eficiência e reduzindo
custos, além de demonstrar à sociedade seu
desempenho ambiental e sustentável.

Mar/Abr 2016 | boletim ABNT • 15

PEQUENOS

NEGÓCIOS
A ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas de
gestão ambiental — Requisitos com orientações
para uso, aborda as mais recentes tendências, incluindo o crescente reconhecimento por parte das
empresas da necessidade de levar em consideração
os elementos internos e externos que influenciam
seu impacto ambiental, como por exemplo, a volatilidade do clima e o contexto competitivo em que
estão inseridas. As alterações também asseguram
que a norma seja compatível com outras normas
de sistemas de gestão.
“A revisão da norma foi feita em virtude da
proliferação de sistemas de gestão, da legislação
ambiental mais exigente e das pressões sobre o
ambiente (poluição, uso indevido de recursos
naturais, resíduos, mudança climática, degradação
dos ecossistemas e da biodiversidade), além do
foco em sustentabilidade, transparência
ansparência e responsabilidade”, comenta Haroldo Mattos de Lemos,
Presidente do Conselho Técnico da ABNT e Superintendente do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental (ABNT/ CB-38).
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Para Haroldo, é de extrema importância a conquista da Rotulagem Ambiental (Selo Verde) por
parte de uma empresa, pois é a certificação de que
um produto é adequado ao uso que se propõe e
apresenta menor impacto no meio ambiente em
relação a produtos comparáveis disponíveis no
mercado. A Rotulagem Ambiental é praticada em
vários países como Alemanha, Suécia, Japão, Canadá e Holanda, mas com formas de abordagem e
objetivos diferentes.
A ABNT e o Sebrae trabalham juntos para
conscientizar empresários sobre efeitos positivos
que ações ambientais trazem para sua empresa e à
sociedade. Essa atuação conjunta faz parte de um
atual convênio entre as entidades, com o objetivo de disseminar a importância da utilização das
normas técnicas pelos Pequenos Negócios.
Devido a essa parceria, está disponível aos empresários, o acesso às normas técnicas brasileiras
por 1/3 do preço. Algumas normas estão disponíveis, gratuitamente, mediante cadastro. Saiba
mais sobre o convênio acessando: www.abnt.org.
br/paginampe

