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Nesta reportagem, conheça um pouco mais sobre a norma e o caminho para certificar sua empresa

Dentre as normas ambientais existen-
tes, a ISO 14001 pode ser vista como
um dos pontos de partida para quem

deseja adequar a empresa aos processos pro-
dutivos ambientalmente corretos. Esta norma
não certifica apenas um produto ou matéria-
prima, certifica que todo o processo produtivo
da gráfica está em acordo com as normas am-
bientais, englobando, por exemplo, a economia
e o aproveitamento eficiente de recursos, entre
outros. "É um processo completo. As certifica-
ções fazem mais sentido quando geram indi-
cadores e metas. Assim, quando uma empresa
recebe a ISO 14001, há um compromisso de
melhoria contínua nos processos" aponta a co-
ordenadora técnica da Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica (ABTG), Sandra Rosalen.

A NORMA
Estabelecida pela International Organization
for Standardization (ISO), a ISO 14001, de
maneira resumida, pode ser definida como
um conjunto de normas que especifica requi-
sitos às empresas para o desenvolvimento de
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com
o objetivo de controlar e diminuir os impac-
tos ambientais de uma determinada atividade.
O Instituto Nacional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial (Inmetro) e a
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) são os responsáveis pela emissão
da versão brasileira da ISO 14001 (NBR ISO
14001:2004). Já a emissão do certificado fica
por conta do organismo acreditado.

AUXÍLIO NO PROCESSO

DE CERTIFICAÇÃO
O empresário interessado em certificar sua
gráfica pode recorrer à ABTG, ou às diver-
sas assessorias independentes disponíveis no
mercado, entre elas a Qualtec Consultoria e
Treinamento e a SQS Consultores Associa-
dos. "Auxiliamos as empresas na implanta-
ção de todos os requisitos da norma, contro-
les, elaboração de documentos, indicadores
e tudo o que engloba o processo. É um ser-
viço customizado, pois o projeto não é o
mesmo para todas as empresas, depende do
tamanho, variedade de processos, e o quan-
to a empresa já investiu em procedimentos",
explica a coordenadora técnica da ABTG.
Segundo ela, as empresas que já possuem a
ISO 9000 terão mais facilidade na implanta-
ção da ISO 14001, e a entidade, que oferece
serviços como o desenvolvimento do projeto
e a implantação completa, até a auditoria in-
terna, é destacada como uma opção vantajo-
sa por quem optar por sua contratação, uma
vez que é especialista na indústria gráfica. A
auditoria externa, que é a de certificação, é
realizada pelo órgão certificador.

O CAMINHO PARA A CERTIFICAÇÃO
De acordo com a diretora-executiva da SQS,
Sandra Moliterno, o primeiro passo para ini-
ciar o processo de certificação, após a defini-
ção do grupo de implantação e a indicação
de um coordenador para o SGA, é realizar
a avaliação preliminar, que vai identificar a

situação atual da empresa com relação ao
meio ambiente. "O diagnóstico inicial é im-
portantíssimo, pois a partir desta análise é
que será estabelecido o SGA da empresa.
Esta avaliação preliminar deverá cobrir pelo
menos quatro áreas: aspectos ambientais
da organização, identificação dos requisitos
legais aplicáveis, infraestrutura e análise de
todas as práticas ambientais da empresa,
incluindo as relações com fornecedores e
clientes", explica Sandra Moliterno. Em se-
guida, deve-se elaborar o cronograma/plano
de ação. "De acordo com os resultados obti-
dos no diagnóstico, o grupo de implantação/
coordenação do SGA deve elaborar um cro-
nograma detalhado contemplando todas as
ações necessárias para solucionar as pendên-
cias com relação ao SGA, tanto do ponto de
vista da gestão, quanto pendências relativas
ao cumprimento da legislação, correção de
problemas estruturais, entre outros" diz a di-
retora-executiva da SQS. Após isso, deve-se
determinar a Política Ambiental e os impac-
tos significativos. "A partir de uma matriz de
levantamento dos aspectos ambientais, são
determinados os impactos correlacionados e
a partir daí, com metodologia estruturada, a
empresa deve determinar os impactos mais
significativos ao meio ambiente e propor
controles/ações para reduzi-los ou eliminá-
los", destaca.

Os próximos passos, segundo Sandra
Moliterno, são "mapear a legislação am-
biental aplicável (federal, estadual e muni-
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cipal), assim como outros requisitos legais
subscritos e implementar os controles ne-
cessários para obter a conformidade legal;
estabelecer controle documental para aten-
dimento à norma ISO 14001 e estabelecer
sistemática de monitoramento e medição
dos processos nas principais características
das operações que possam ter impacto am-
biental significativo, assim como auditorias
e análises críticas do SGA". Sandra Moliter-
no ressalta que em todas as etapas é de ex-
trema importância promover a capacitação
do pessoal, com o objetivo de disseminar o
entendimento do papel de cada colaborador
no sistema de gestão ambiental, o controle
dos impactos significativos e o envolvimen-
to de cada um na minimização de resíduos.

Finalizando a série de recomendações,
depois de estabelecido o SGA, a empresa
deve contatar a unidade certificadora, que
através de auditorias e visitas à empresa,
constatando que todos os requisitos estão
sendo atendidos de maneira correta, a reco-
menda para a certificação. "Mais do que este
importante reconhecimento externo, a im-
plementação do SGA trará outros benefícios
às gráficas, como conhecimento e controle
dos riscos, redução e controle na emissão
de resíduos, redução de custos, redução e
eliminação de multas e autuações por des-
cumprimento de leis, preservação do meio
ambiente, fortalecimento da imagem melho-
rando participação no mercado, atendimen-
to a requisitos de clientes, além de motivar
os colaboradores" conclui,

TEMPO DO PROCESSO
Por conta da existência de diversas variáveis,
o tempo de duração de todo o processo pode
alcançar até um ano. "Depende muito do por-
te da empresa e diversidade de processos, e
o quanto a empresa está avançada neste as-
sunto. Já desenvolvemos projetos de seis até
12 meses" conta a coordenadora técnica da
ABTG, Sandra Rosalen. Para a empresa que já
possui o SGA implementado, o tempo é bem
mais curto. "Três meses entre diagnóstico da
situação e ações para adequação antes da visi-
ta da certificadora" conta Sandra Moliterno.

Os recursos disponíveis para o processo,
bem como a exigência por parte de clien-
tes, também tem influência no tempo da
operação. "É importante frisar que o tempo
deve ser definido pela velocidade de dispo-
nibilização de recursos e também pelo fator
mercadológico. Caso a empresa esteja sendo
demandada por cliente, a implantação deve
ser a mais rápida possível, de modo que a
empresa não perca mercado", aponta o enge-
nheiro e diretor da Qualtec, Cláudio Martel-
letti Grillo Filho.

OS CUSTOS
Os custos para se obter a certificação po-
dem ser considerados relativamente altos e
também variam de acordo com a situação
atual de cada empresa. "Todos os trabalhos
são customizados, por isso os orçamentos
são diferentes, não há como fornecer um
valor sem visitar a empresa e fazer um pré-
estudo. O que eu considero mais impor-
tante é que a empresa deve ver isso como
um investimento, e que ela deve recuperar,
seja em melhoria dos processos ambien-
tais, autoimagem e, é claro, a certeza de
cuidar do meio ambiente" ressalta a co-
ordenadora técnica da ABTG. O porte da
empresa também tem influência no valor
da operação. "Em geral, a empresa de mé-
dio porte poderá prever no orçamento por
volta de R$ 30/40 mil, entre consultoria,
auditorias de certificação, calibração de
equipamentos e treinamentos", diz Sandra
Moliterno, da SQS.

"É importante que se defina um tempo
para a implantação do processo de certifi-
cação, pois isso irá definir o ritmo de inves-
timento necessário. De qualquer forma, são
investimentos que retornam rapidamente
à empresa na forma de fortalecimento da
marca, manutenção de clientes, já que mui-
tas empresas compradoras de produtos grá-
ficos estão exigindo ou dando preferência
às empresas ambientalmente adequadas,
novos negócios, não aplicação de multas,
entre outros", explica Cláudio Martelletti,
da Qualtec.

VALIDADE
A certificação é válida por três anos. "As
empresas serão visitadas pelos organismos
certificadores, após a auditoria inicial de
certificação, a cada seis meses ou um ano,
dependendo da escolha da empresa que
contratou este organismo certificador, para
verificar se os processos de trabalho conti-
nuam sendo realizados conforme legislação
aplicável e as exigências da ISO 14001" diz
o engenheiro e diretor da Qualtec. Após os
três anos, todo o processo é realizado nova-
mente.
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