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O desenvolvimento sustentável sob a
ótica da ISO

No início do mês de agosto,
o secretário geral da ISO, Robert
Steele, visitou o Brasil e, 'em reu-
nião na ABNT, passou pelo Rio de
Janeiro e São Paulo. A pauta de sua
passagem pelo país foi centrada no

tema desenvolvimento sustentável
que, em palestra na capital paulista

para profissionais da área da Qua-
lidade, expôs as preocupações do
mundo em relação a esta questão e
trouxe aos presentes um documento
da ISO sobre o tema (traduzido a
seguir)."Hoje são 161 países afilia-
dos a ISO, contabilizando 98% da
economia internacional e as normas
internacionais desenvolvidas são to-
das voltadas às relevâncias globais",
explana Steele.

O mercado e as exigências
regulatórias para produtos e servi-
ços agora requerem não somente
a especificação de características
técnicas, mas também aquelas

relacionadas com a gestão da pro-
dução e distribuição. Os impactos
no meio ambiente, no consumo
de energia, saúde e segurança de
riscos, segurança, rastreabilidade e

responsabilidade social são questões
que devem ser levadas em conta no
desenho, produção, e distribuição
de produtos e serviços. Normas
internacionais ajudam a evitar que
tais considerações se tornem bar-

reiras injustificáveis ao comércio
e pode facilitar a disseminação de
boas práticas e relacionar soluções
técnicas.

A ISO acompanhou de perto seu
trabalho técnico no contexto de de-
senvolvimento da sustentabilidade.
Em particular, uma força tarefa foi
estabelecida de acordo com a gestão
técnica e deu a responsabilidade
de identificar a atual e potencial
contribuição da ISO, para o desen-

volvimento sustentável.
Alguns exemplos do trabalho da

ISO que ilustram atuais e potenciais
futuros para o desenvolvimento sus-
tentável serão destacados a seguir. É
notável que durante o exercício de
consulta, houve grande interesse
entre os comitês técnicos da ISO
como um todo para considerar e
encaminhar os problemas do de-
senvolvimento sustentável nos seus

programas de trabalho.
O ISO Technical Management

Board (TMB - Conselho Técnico de
gestão, em português) supervisiona
os comitês técnicos e seus progra-
mas de desenvolvimento de suas
normas. Isso ajuda a garantir que o
desenvolvimento das normas ISO
seja realizado de forma eficiente e
eficaz.

Além dessa boa administração
do processo e recursos associados,
que é uma contribuição para o de-
senvolvimento sustentável, o TMB
explora a necessidade estratégica
para novas iniciativas de normali-
zação para ajudar a resolver desa-
fios que se colocam à comunidade
global e depois atribui a realização
prática do trabalho para comitês
técnicos existentes ou novas estru-
turas. Exemplos recentes incluem
gestão da energia, segurança social

e segurança da cadeia de abaste-
cimento.

O sistema ISO inclui três comi-
tês de política de desenvolvimento
que exploram as necessidades da
normalização de grandes categorias
de stakeholders cujos interesses
representam. Eles então fazem re-
comendações para que essas neces-
sidades sejam levadas em conta no
desenvolvimento das normas ou, no
caso da ISO/CASCO, desenvolver
normas por conta deles.

O Comitê ISO sobre política l
do consumidor (ISO/COPOLCO)
ajuda a garantir que as normas ISO
sustentem o desenvolvimento e o
comércio de produtos e serviços
que melhor atinjam as expectativas
dos consumidores em áreas como
desenho, performance, segurança,
qualidade e confiabilidade. As
recomendações políticas da ISO/
COPOLCO levaram ao lançamento
das normas ISO em áreas de clara
relevância para a série de desen-
volvimento sustentável, serviços e
responsabilidade social.

O Comitê ISO em questões de
países em desenvolvimento (ISO/
DEVCO) assessora em treinamento,
capacitação e programas de infor-

mação para ajudar os países em
desenvolvimento a obterem vanta-
gens ideais com as normas interna-
cionais e a participar o máximo na
normalização internacional. Assim,
seu trabalho impacta positivamente
nos aspetos econômicos e sociais do
desenvolvimento sustentável.

Vários países em desenvolvi-
mento também estão interessados
em tais problemas, como gestão
ambiental e responsabilidade so-
cial, em questões que envolvem
o uso inteligente de recursos e
desenvolvimento socialmente res-

ponsável. Isto é, o ISO/DEVCO
fornece um complemento prático
para a normalização responsável,
abrangente e sustentável e para o
desenvolvimento.

O Comitê ISO em avaliação
da conformidade (ISO/CASCO)
desenvolve normas e guias para
avaliação da conformidade. Avalia-
ção da conformidade é o nome dado
aos processos que são usados para
demonstrar que um produto, servi-
ço, sistema de gestão, ou processos
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organizacionais seguiram exigências
específicas.

O uso da ISO/IEC (International
Electrotechnical Comrnission), nor-
mas de avaliação da conformidade
que permitem a análise de tais ati-
vidades no mundo, também facilita

o comércio internacional, dando a
todos os compradores de produtos
ou serviços uma maior confiança
para que siga as exigências. Para
facilitar o comércio internacional e

criar confiança entre os reguladores,
usuários e consumidores, as normas
de avaliação da conformidade con-

tribuem para uma eficiência global
e a dimensão econômica do desen-
volvimento sustentável.

A ISO tem um forte programa
de normalização para o setor de
construção com inúmeros comi-
tês técnicos ativos. A ISO/TC 59,
Construção Civil, é particularmente
relevante para o desenvolvimento
sustentável, produzindo normas
destinadas aos aspectos ambientais.
Elas também se destinam a questões
mais amplas, como acessibilidade

e usabilidade com uma dimensão
social.

Outro comitê, o ISO/TC 163,
Desempenho Térmico e Utilização
da Energia no Ambiente Cons-
truído, é dedicado a melhoria do
desempenho da energia em cons-
truções. Por meio do fornecimento
exato de métodos de mensuração
para propriedades térmicas de

produtos para a construção e cons-
truções inteiras, o comitê fornece
ferramentas para o uso eficiente da

energia e redução da emissão dos
gases de efeito estufa.

O ISO/71, Concreto, observa
que a deterioração do concreto pode
ser um problema significante em
construções e estruturas de enge-
nharia civil. Uma grande quantidade
de recursos e energia é consumida

durante a construção dessas estru-
turas. Assim, é muito importante

prolongar a sua vida útil. O comitê
está no processo de desenvolvimen-
to de normas para a manutenção e
o reparo de estruturas de concreto
que terão impactos importantes em
seu tempo de vida útil. O comitê

também começou um trabalho em
uma norma para a gestão ambiental
no setor.

Recentemente, a ISO tem fo-
cado em atividades no campo da

energia. No nível estratégico, um
grupo consultivo em eficiência
energética e renovação de fontes de
energia foi estabelecido para exami-
nar novas oportunidades na área e
garantir o ótimo uso da das contri-
buições existentes da ISO nessas
áreas importantes. A nível técnico, a
ISO estabeleceu um projeto de um
novo comitê para desenvolver uma
norma em gestão da energia. Isso é
destinado a ser uma aproximação
de sistemas para atacar a melhoria
na eficiência energética em todas as
organizações em economias desen-
volvidas e em desenvolvimento.

O comitê técnico da ISO, já
acordando com as energias re-
nováveis, inclui algumas sobre as
normas de solar (ISO/TC 180) e
hidrogênio (ISO/TC 197), enquanto
outro comitê está trabalhando em
normas para sistemas de energia
técnica (ISO/TC 203). A ISO está
desenvolvendo também normas
para biocombustíveis.

Um exemplo da contribuição
indireta do trabalho da ISO em
economia de energia foi provida
pelo ISO/TC 108, Vibração Mecâni-
ca e Choque. O comitê notou que

o monitoramento cuidadoso e a
manutenção de máquinas, veículos
e estruturas resultou tanto em efici-
ência melhorada da operação como
na vida de operação mais longa.

Desde 1993, o ISO/TC 207, Ges-
tão Ambiental, tem liderado nesse
campo do meio. Todos os trabalhos
do comitê contribuem para melho-

rar o sistema de gestão ambiental

e desenvolvimento sustentável.
Especificamente, o comitê desenvol-
veu normas em sistemas de gestão
ambiental, contagem e verificação
de gases de efeito estufa, auditoria
ambiental, etiquetagem ambiental,

avaliação do ciclo de vida, e avalia-
ção do desempenho ambiental. O
ISO/TC 207 está agora trabalhando
em novas áreas como quantificação
da pegada de carbono.

Entretanto, as atividades da ISO
para apoiar a melhoria ambiental
não são limitadas a um único co-
mitê: existe outro trabalho técnico
que pode ser considerado para fazer

importantes contribuições para a
proteção ambiental e problemas
relacionados. Um exemplo, o ISO/
TC 43, Acústica, fornece métodos
para medição da emissão de baru-

lhos vindos de uma variedade de
fontes e em diferentes ambientes.
Essas normas objetivam criar um
melhor ambiente sólido e podem,
por isso, ajudar a melhorar a quali-

dade de vida.
A ISO tem dois comitês en-

volvidos com a segurança do fogo,

ambos fortemente apoiando o
pilar social do desenvolvimento
da sustentabilidade, além de

certas considerações de questões
ambientais. O ISO/TC 21, Equi-
pamentos para proteção ao fogo
e combate ao fogo, tem desen-
volvido normas para o resgate

eficiente de água e equipamento
de dispersão. Por exemplo, um
efetivo sistema de extintor resulta
em menos água sendo usada para
apagar um fogo. O comitê também
desenvolveu normas para sistemas
usando espuma e pó e normas
para sistemas usando instrumen-
tos agentes de extintores de gases,
que contribuem para um melhor
desenho e aumento da eficiência,
isto é, prevenindo o uso de quan-
tidades excessivas de agentes que



desnecessariamente prejudiquem
o meio ambiente.

O ISO/TC 34, Produtos Alimen-
tícios, tem fornecido métodos de
avaliação essenciais para a indústria
de alimentos por mais de 50 anos.
Essa norma tem facilitado o comércio
em produtos alimentícios específicos,
ou seja, ajudando os países desen-
volvidos e em desenvolvimento ao
comércio, enquanto ajuda a garantir
a segurança do consumidor.

A partir das perspectivas am-
bientais e sociais, o comitê tem
produzido diversos métodos para
detectar organismos genetica-
mente modificados em produtos
alimentícios. Mais recentemente, o
comitê tem desenvolvido normas
que são dedicadas para a melhoria
da gestão e rastreabilidade em
toda a cadeia alimentar.

A ISO tem extensivas atividades

há bastante tempo, estabelecidas
para apoiar os cuidados com a
saúde, que é uma questão principal

na dimensão social. 17 comitês da
ISO tratam atualmente de assuntos
relacionados à saúde. Um foco é
na qualidade, segurança, avaliação
clínica e limpeza de dispositivos
médicos para comprovar segurança
ao paciente.

Vários comitês ISO desenvol-
vem normas que irão ajudar a trazer

novas tecnologias ao mercado e
disseminá-las para o benefício de
todos. O ISO/TC 229, Nanotecnolo-
gias, fornece um bom exemplo. Essa
tecnologia tem grande potencial
para cuidados de saúde e aplicações
científicas. Além de traçar desafios
ambientais e de segurança com a
nanotecnologia, o comitê irá exa-
minar normas que tenham potência
para reduzir o uso de materiais e

apoiar os métodos de limpezas
ambientais e operações.

Pode ser argumentado que todas
as normas ISO contribuem para a
dimensão econômica. Entretanto, o
trabalho do ISO/TC 176, Gestão da
Qualidade e Garantia da Qualidade,
talvez forneça o melhor exemplo co-
nhecido de como as normas apoiam
a economia. As normas do ISO/TC
176 como a ISO 9001, são usadas
em todos os tipos de organização
em todo o mundo. Elas cobrem
assuntos que são fundamentais
ao desenvolvimento da economia

como o uso eficiente de fontes para
satisfazer o consumidor e às exigên-
cias regulatórias, melhoria contínua
de desempenho e tratamento de
reclamações.

As organizações pelo mundo e
seus stakeholders estão se tornando
cada vez mais cientes da necessida-
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de do comportamento socialmente
responsável. O objetivo da respon-
sabilidade social é contribuir com o
desenvolvimento sustentável. AISO
está trabalhando em uma norma
internacional, a ISO 26000, para
dar orientação voluntária para a
responsabilidade social. O trabalho
visa estimular o comprometimento
voluntário da responsabilidade so-
cial e irá levar à orientação comum
em fazer a responsabilidade social
operacional nas empresas.

A norma será utilizável pelas
empresas de todos os tamanhos e
em todos os países, em todos os
estágios de desenvolvimento. Para
refletir a natureza inovadora do pro-
jeto, a ISO e seus membros têm feito
fortes esforços para garantir que a
norma terá uma ampla absorção pe-
los stakeholders com sério interesse
na Responsabilidade Social.

O ISO/TC 8, Embarcação e tec-
nologia marítima, trabalha próximo
às autoridades governamentais in-
ternacionais nas questões marítimas
e fornece campos de cadeia. Por isso,

responde às necessidades regula-
tórias possíveis e aos princípios do
desenvolvimento sustentável e tem
sido um condutor para o comitê em
todo o seu trabalho.

O trabalho do ISO/TC 104, Con-
têineres de Carga, tem padronizado
o contêiner internacional de carga,

ajudando a apoiar o comércio em
mercadorias e significativamente
contribuir para a redução da po-
luição associada ao movimento de
carga. O trabalho do comitê também
ajuda a aumentar da melhor ma-
neira a seguridade em mercadorias
em trânsito.

Existe um número de atividades
nesse setor onde uma contribuição
para o desenvolvimento sustentável
é evidente. O trabalho do ISO/TC

224, sistemas de atividades rela-
cionadas à água potável e sistemas
de esgoto critérios de qualidade
dos indicadores de serviço e de-
sempenho, é diretamente focado
em promover o desenvolvimento
sustentável nos serviços de água,
focando na melhoria dos serviços
para os usuários para melhorar o
desperdício de água e o uso da água
potável. Além disso, o ISO/TC 147,
Qualidade da Água, é dedicado a
fornecer métodos harmonizados
para medir e controlar a qualidade
da água.

Guiando comitês individuais da

ISO que pretendem dirigir melhor
o desenvolvimento sustentável em
seus trabalhos e assegurando a
coordenação através das atividades
técnicas da ISO, a ISO TMB apro-

vou uma resolução estabelecendo
um número de princípios gerais.
Quando um comitê em qualquer

setor deseja desenvolver uma norma

de acordo com o desenvolvimento
sustentável:

- A norma deve permanecer
dentro do contexto do escopo de
trabalho do comitê

- O comitê deve notificar o TMB
do título e do escopo da norma pro-
posta o mais rápido possível

- Tanto o empreendimento do
comitê como o trabalho devem escla-

recer suas intenções na introdução da
proposta específica da norma

- O comitê deve notar que a
mais ampla definição do desenvol-

vimento sustentável é do relatório
da comissão mundial das Nações

Unidas para o meio ambiente e
desenvolvimento (Comissão de
Brundtland):"atender às necessida-
des do presente sem comprometer
as futuras gerações em atender às
suas próprias necessidades."

Em resumo, as normas ISO aju-
dam a proporcionar à comunidade
internacional as ferramentas prá-
ticas necessárias para realizar seus
anseios para o desenvolvimento
sustentável e a empresa irá continu-
ar a usar sua capacidade para apoiar
o conceito. O tema "Normas para
um mundo sustentável" é central
para a estratégia da ISO no período
de 2005-2010 e irá indubitavelmente
ser reforçado em seu plano estraté-
gico para 2011 e além.
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