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Resumo: O presente trabalho expõe um panorama inovador a respeito das vantagens obtidas 
atualmente, pelas organizações e segmentos do setor privado, em relação as suas certificações 
ambientais que buscam conciliar o equilíbrio entre as atividades produtivas e econômicas com 
o meio ambiente e os recursos naturais finitos, de forma rentável. O principal objetivo é tornar 
acessível aos leitores informações a respeito da Organização Internacional de Normalização 
(ISO) 14001, caracterizada por definir os requisitos necessários para se construir um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) orientados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Os objetivos específicos se destinam em detalhar as teses que evidenciam os ganhos 
financeiros e institucionais direta e indiretamente ligados as empresas. A metodologia 
utilizada é baseada na análise bibliográfica fundamentada a partir de algumas legislações, 
pesquisas e produções científicasrelacionadas ao tema, com aspecto qualiquantitativo em 
relação aos dados coletados construídos na estrutura dedutiva. Os resultados e discussões são 
formulados por três teses interdependentes que juntas são capazes de projetar determinada 
instituição para um cenário de liderança em âmbito nacional. As teses se iniciam 
primeiramente pela abertura do mercado internacional, seguida pela supervalorização do 
produto e finalizada pela estabilidade no mercado interno. Adaptando-as ao contexto 
brasileiro, é possível concluir que este modelode ganhos deve ser estendido ao Centro Oeste 
do país,através da iniciativa privada, que deve tratá-lo como alvo de investimentos maciços 
nas possíveis alternativas econômicas, baseadas na valorização do produto nacional visando à 
certificação que possibiliteo prestígio e o crescimento do setor. 

 

Palavras-Chave: empresas, mercado, sustentabilidade. 

 

1. Introdução 

De acordo com Baima (2017), em 2030 o número de habitantes no planeta deve 

chegar à marca de 8,6 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Este surpreendente avanço do 

aumento populacional trás o desordenamento dos fatores climáticos, ameaçando aextinção 

deimportantes ecossistemas, juntamente com a escassez de alimentos essenciais para 

subsistência,dessa forma, o termo sustentabilidade vem sendo cada vez mais discutido em 
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todos os cenários passíveis de debate, entre eles os campos políticos, econômicos e 

empresariais.  

É possível justificar que o avanço do setor produtivo brasileiro evidenciado 

principalmente após os anos dois mil, foi fruto de um processo acelerado de globalização e do 

sistema capitalista, que demandou a necessidade dediscutir maneiras de se produzir e ao 

mesmo tempo preservar os recursos naturais finitos sem prejudicar a vida financeira das 

instituições. 

 Estas questõesfizeram com que as organizações privadas começassem a planejar, 

avaliar e executar ações e estratégiassustentáveisligadas ao seu processo produtivo se 

apoiando em algumas normas internacionais de padronização, legislações e sistemas de 

gestão. Mas, por que muitas empresas se empenharam em reorganizar toda dinâmica interna 

de seus processos visando construir uma relação harmônica com meio ambiente?  

Para reconhecer este esforço de algumas instituições do setor, vários prêmios e 

certificações são concedidos, porém, qual o real interesse em conquistar estas titulações? E 

quais as possíveis vantagens de se obtê-las e como utilizá-las,para que se tornem um 

diferencial, frenteàs demais organizaçõesno cenário nacional? 

O objetivo da pesquisa é apresentar ao leitor os fatores que impulsionaram a adesão 

em massa dos diversos segmentos produtivos, da iniciativa privada,pelas questões 

sustentáveis. Tendo como foco as informações sobre ISO 14001 e a construção de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA),apoiado na análise de dados extraídos pelo Instituto de 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);além de detalhar como é 

formulado o processo de ganhos financeiros e institucionais, através das teses defendidas pelo 

autor e de que forma ela deve ser implantada no Brasil.  

2. Metodologia  

O trabalho é estruturado com base na pesquisa exploratória, que tem por principal 

função fornecer embasamento empírico para construir o referencial teórico através da análise 

bibliográfica de artigos e materiais diversos disponíveis em internet relacionados ao tema. 

 No desenvolvimento do artigo é possível identificar uma característica qualitativa em 

relação às informações coletadas, trazendo um aspecto subjetivo mais abrangente, deixando 
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espaço parainterpretação do leitor e também a característica quantitativa, evidenciada através 

da leitura e análise de dados. 

No que se refere à discussão dos resultados foi-se utilizado o método estatístico, 

presente na construção e discussão de gráficos contendo informações apoiadas no contexto 

nacional pelos órgãos de pesquisa governamentais devidamente autorizados. 

 Para aelaboração das teses defendidas pelo autor, presente nos campos finais, é 

designado o método dedutivo apresentando características conclusivas partindo das ideias 

gerais associadas às vantagens competitivas, agregadas de forma direta ou não pela ISO 

14001, visualizadas no contexto corporativo. 

 

3. Referencial Teórico 

O embasamentoé formulado por diversos autores, que expõe opiniões e pontos 

diferentes a serem considerados por um mesmo tema, transmitindo ao leitor através deste 

item, uma coerência argumentativa que sustenta o papel e a importância da NBR ISO 14001 

para as organizações do segundo setor.  

 

3.1. ISO 14001: Seu conceito, sua finalidade e sua relação com as organizações.   

De acordo com Nahuz (1995), a ISO é considerada uma organização não 

governamental, fundada em 1947, que atua como uma espécie de federação mundial de 

organismos de normatização de alguns países, dentre eles o Brasil representado pela ABNT. 

A ISO 14001 é um título de certificação que pertence a Norma Brasileira (NBR) 

14000 que comtempla uma série de regras e requisitos necessários para se construir um SGA 

que é responsável por traçar estratégias e condutas alinhadas à ética do processo sustentável 

nos setores produtivos e também no desenvolvimento humano. 

Essa titulação deve desempenhar um papel centralizador ligado ao SGA, formulando 

mecanismos eficientes da forma de utilização dos recursos naturais disponíveis gerando, ao 

mesmo tempo, uma redução da quantidade de resíduos (ABNT, 2015).  

Para Campos et al. (2006), a implantação de um SGA, em parceria com a NBR ISO 

14001, faz com que o processo produtivo seja reavaliado continuamente, refletindo na busca 
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Figura 01: As principais mudanças perceptíveis

Fonte: João Vitor Rodrigues Gonçalves (2018) 
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Embora os assuntos direcionados as questões ambientaissejam cada vez mais 

necessários e preocupantes, grande parte das empresas nacionais só se interessam em 

reorganizar sua dinâmica internase preocupando unicamente nos benefícios, dos quais podem 

ser adquiridos posteriorà conquista da certificação, exemplificada na figura exposta acima.  

Alguns fatores foram determinantes para que o surpreendente crescimento do número 

de organizações corporativas brasileiras, certificadas por seu desempenho no campo 

ambiental, fosse tão impactante. 

A exemplo disso é possível citar o superaquecimento da economia brasileira chegando 

ao posto da quinta maior potência mundial, iniciado pelos governos populares, resultado de 

um conjunto de subsídios empresariais e políticas de crédito voltadas às classes emergentes e 

de baixa renda, originando assim um aumento na demanda por bens, produtos e serviços nos 

setores produtivos aquecendo as indústrias e o comércio. 

Em 2010o posicionamento do Brasil no mercado externo foi protagonizado pelo 

agronegócio alémdaexcelente visibilidade diplomática, política e econômica no cenário 

internacional, que atraiu olhares e investimentos para o país e acabou tornando a exportação 

uma opção viávelpara a maioria de médias e grandes companhias nacionais, configurando 

uma procura facultativa pela certificação, consolidando uma relação com intuito puramente 

lucrativo entre o setor privado e a ISO 14001. 

O agravamento da instabilidade política no país em meados de 2013, seguida de uma 

eminente recessão econômica, além da falta de credibilidade também no campo internacional 

ocasionado pelos escândalos de corrupção, transmitiu aos grandes acionistas um cenário 

contraditório e embaraçoso, criando um clima nada confiável para investimentos no Brasil. 

Os fatores sociais também foram afetados de forma drástica. Consequentemente houve 

um índice de desemprego alarmante acrescido de um surpreendente crescimento do número 

de inadimplência. De acordo com os órgãos especializados, as dívidas de cartões de crédito e 

principalmente dos programas de financiamento de habitação do governo federal foram os 

mais citados.   

 Esse conjunto de fatores acabou impactando negativamente a indústria e outros 

segmentos que tiveram recordes de quedas na arrecadação e um déficit muito grande em todos 

os demais setores envolvidos. 
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Gráfico 01: O número de certificações concedidas pela ABNT no mo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado nos dados informados pelo INMETRO (2018)
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O número de certificações concedidas pela ABNT no modelo NBR ISO 14001: 

2004 para empresas 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado nos dados informados pelo INMETRO (2018)
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delo NBR ISO 14001: 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado nos dados informados pelo INMETRO (2018) 
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O SGA exige que as instituições do segundo setor 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 com eficácia dos recursos. Assim 
como todas as normas de sistema de gestão, a ISO 14001 inclui a necessidade de 
evolução contínua dos sistemas de uma empresa (ABNT, 2015, p. 3). 
 

Ceruti e Da Silva (2009) relatam que, mesmo contando com um diferencial frente aos 

demais outros países considerados desenvolvidos, o Brasil, que é privilegiado em recursos 

naturais, ainda se distancia na busca pelo crescimento econômico baseado em alternativas 

sustentáveis ligadas a sua economia. 

Porém, somente a partir do início dos anos dois mil que, de fato, a preocupação das 

instituições ligadas ao setor privado com o setor ambiental passou a crescer em função da lei 

de crimes ambientais, criada no final da década de noventa (CAGNIN, 2000). 

Segundo a Lei nº 9.605 (1998) que executa sansões relacionados a crimes ambientais, 

existem algumas penalidades como, por exemplo, a suspensão de venda e fabricação do 

produto, que motivaram um empenho maior dos empresários em cumprir com as obrigações 

legais e colaborar para a preservação do meio ambiente. 

A ABNT (2015) destaca que estas medidas se transformam em vantagens competitivas 

decorrente do aumento da eficiência dos processos e redução gerais de custos, sendo possível 

identificar os resultados no campo financeiro.  

Os ganhos econômicos podem afetar e até mesmo variar o grau de rentabilidade das 
empresas em decorrência da substituição de insumos para matérias primas tomando 
preferencia para aquelas que possuem um grau de impacto e degradação ambiental 
menores, da reutilização ou reciclagem de resíduos e embalagens advindos do 
processo produtivo, da redução de perdas e sobras através do monitoramento do 
SGA e também das penalidades impostas por irregularidades cometidas (CAGNIN, 
2000). 
 

Ao executar um SGA o ambiente profissional passa a formular, dentre os seus 

colaboradores, uma consciência de responsabilidade coletiva, afetando de maneira positiva 

ações rotineiras ligadas à racionalização de recursos e reduções de desperdício (PINHEIRO; 

DE OLIVEIRA, 2010). 

 Desta forma determinadas organizações conseguem construir equipes altamente 

resolutivas, capazes de dinamizar os processos e operações tornando-se mais uma vantagem a 

ser explorada, quando comparada as suas concorrentes do mesmo segmento no setor. Isso 

acaba transparecendo aos seus clientes um aspecto deseriedade, não só no produto final, mas 

também em toda a gestão envolvida, potencializando seus ganhos institucionais.  
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erando estes pontos, a ABNT (2015) diz que o mercado também começa a se 

reajustar na medida em que o reconhecimento se torna notório e indispensável, incentivando a 

melhoria contínua do desempenho ambiental por parte dos fornecedores, integrando

diretamente aos sistemas de negócio da empresa. 
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Desta forma é possível constatar uma relação de similaridade entre as organizações no 

que se refere à qualidade dos produtos, dos processos e de alguns valores organizacionais que 

acaba aumentando o interesse das partes interessadas,e consequentemente podem resultar em 

transações e exportações direcionadas ao mercado externo. 

A primeira tese exemplifica uma vantagem competitiva que é construída 

direcionadaaos ganhos financeiros, pois a comercialização de bens, produtos e serviços passa 

a ser realizado em moeda internacional, fruto do intercâmbio de negociações,que agrega valor 

ao produto e gera receita baseada no dólar.  

Esta vantagem acaba ajudando algumas empresas que tiveram seu patrimônio 

defasado em função da crise a se recuperarem, de acordo com suas perspectivas. Se 

comparada às demais concorrentes que não possuem titulação, a ISO 14001 acaba se tornando 

um grande diferencial econômico.  

Quando o processo de expansão para o mercado internacional for consolidado, de 

acordo com o planejamento estratégico de cada empresa, alguns fatores internos ligados à 

composição do preço podem sofrer alterações positivas em função de uma supervalorização 

do produto.  

Com a mudança nas possíveis opções de consumidores finais, sendo uma parte agora 

composta por clientes estrangeiros e, considerando o dólar como instrumento regulador das 

negociações internacionais, o produto passa por um processo de reformulação do seu valor. 

 Os acréscimos podem estar ligados a um ligeiro aumento na demanda interna e 

externa, ao excelente marketing conquistado pela certificação, pelas parcerias de sucesso do 

intercâmbio entre as organizações interessadas, tornando o produto bem visto e bem quisto 

pelo mercado nacional e, pela procura, por parte dos consumidores, por empresas que sejam 

certificadas e reconhecidas não somente pela qualidade do produto, mas também pelo 

comprometimentode como o desenvolvem sem afetar, de maneira drástica, o meio ambiente. 

Feito o reajuste financeiro no preço do produto, é possível deduzir que o grau de 

lucratividade pode variar, também positivamente, para determinada empresa. Esta vantagem 

competitiva gera uma receita que na maioria das vezes excedeas expectativas financeiras de 

cada organização. 

 Isso permite que as instituições do segundo setor adquiram um saldo para que possam 

aplicá-lo de acordo com suas necessidades, sejam no desenvolvimento de novos produtos, em 
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tecnologia, em inovação, nos recursos humanos ou numa reserva econômica de característica 

emergencial (RENC), sendo sugerido o uso na terceira e última tese. 

A intervenção do primeiro setor na economia, analisando os acontecimentos dos 

últimos anos, só tem prejudicado cada dia mais os pequenos, médios e grandes empresários 

baseando-seno discurso taxativo que comtempla a necessidade de redução de desigualdades 

encontradas no campo social. 

O governo, que controla diretamente o mercado interno, altera em níveis rotineiros as 

taxas percentuais de financiamentos, recolhimentos, tributos, contribuições sociais e demais 

encargos ocasionando um descontrole contábil nas organizações.  

Além dos fatores políticos extremamente incertos e voláteis, as empresas também 

devem se reajustar constantemente de acordo com a alta e a baixa do dólar, uma vez que uma 

parte considerável delas importa seus principais insumos, maquinários e matérias primas e 

possuem aplicações, mesmo que significativas, em ações e bolsas de valores. 

Esse descompasso pode levar muitas organizações a níveis negativos alarmantes de 

lucratividade, condicionando-as a uma sucessiva interrupção parcial ou total de suas 

atividades, em função deste processo de instabilidade. 

A terceira e última vantagem competitiva intervém, por meio da RENC, para assegurar 

a existência da empresa independentemente dos fatores governamentaisou externos que 

possam trazer algum dano futuro prejudicial a organização através de  problemas futuros. 
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Figura 03: A estrutura de composição da Reserva Econômica de Característica 
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Fonte: João Vitor Rodrigues Gonçalves (2018)

é o saldo de reserva que deve ser utilizado em situações onde ocorram 

contecimentos, que independem do andamento da empresa

objetivo de preservar seus ativos e o patrimônio institucional.  

Esse saldo pode liquidar futuras dívidas a serem contraídas em função do aumento de 

bio e outros fatores associados, garantindo assim a permanência da 

mesmo diante das adversidades impostas pelo mercado. 

Em cenários desconfortáveis as empresas concorrentes, que não possuem a 

certificação ambiental, cedem inevitavelmente às condições impostas pelo governo e são 

afetas de algum modo em seus processos.  

ltima tese afirma que as organizações do segundo setor que detém a ISO 14001 

conseguem adquirir estabilidade no mercado nacional em decorrência da queda de algumas 

empresas do mesmo segmento, projetando-as a uma posição de liderança

edores, clientes e consumidores preservando sempre seu SGA e modo de produção

consequentemente potencializando, cada vez mais, sua rentabilidade. 

É formada...

Quando o faturamento é superior as expectativas financeiras
pré estabelecidas de acordo com o planejamento;

Quando o aumento do número de exportações para
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veículos de comunicação em massa atraindo clientes
acionistas.
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Figura 03: A estrutura de composição da Reserva Econômica de Característica 
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Para finalizar o processo de ganhos através das vantagens competitivas nas empresas 

brasileiras é necessário considerar toda a dinâmica de expansão territorial do Brasil como um 

fator complicador. 

 A distribuição das empresas certificadas se concentra nas regiões sul, sudeste e centro 

oeste, devido aos fatores logísticos e comerciais que facilitam o escoamento da produção e 

favorecem a importação e exportação de produtos, através das ferrovias e portos nacionais. 

 

Gráfico 02: Histórico das certificações concedidas por regiões 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado nos dados informados pelo INMETRO (2018) 

 

A forte presença da industrialização associado ao surgimento de grandes centros, 

juntamente com o aumento da densidade populacional nas regiões metropolitanas do sudeste, 

afeta diretamente o meio ambiente e os ecossistemas envolvidos.  

Isso altera constantemente a disponibilidade dos recursos hídricos, gerando 

desabastecimento e escassez de água ou até mesmo uma variação instável do clima e nas 

temperaturas, sendo justificado pelas poucas áreas verdes encontradas nas regiões urbanas que 

possam oferecer uma maior qualidade do ar. 
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Estes fatores também surtem efeitos negativos nas organizações que não irão possuir 

uma estrutura ambiental adequada, baseadas na ausência dos recursos naturais, para 

desenvolver um SGA integrado aos valores ligados àpreservação. 

É necessário construir uma solução viável para manter o processo desenvolvido pelas 

teses em atividade. A intenção é expandi-las para a região que possuí índices populacionais 

menores e fatores ambientais mais abundantes em relação às demais regiões, e que 

coincidentemente, possuem o menor índice de certificações. 

 

5. Conclusões  

Pretendeu-se através desta pesquisa apresentar ao leitor um contexto abrangente sobre 

a importância, a função, os benefícios e as vantagens que a NBR ISO 14001 pode 

proporcionar no ambiente corporativo.Os quesitos políticos, legais, sociais e econômicos, 

presentes no desenvolvimento do trabalho, foram indispensáveis para elaborar os ganhos 

financeiros e institucionais, direcionados as organizações do segundo setor. 

É possível dizer também que a exportação desempenhou um papel de requisito 

primordial na busca pelas certificações, seja por opção facultativa ou obrigatoriedade para 

sobrevivência do negócio. Pode se observar que é através dela que algumas companhias 

nacionais se empenham em obter a titulação, pois a mesma possibilita um intercâmbio de 

negociações e acordos internacionais vantajosos a serem firmados com novos clientes. 

Sabendo que a relação entre as questões ambientais e o setor privado é objetivamente 

lucrativa, o artigo formula teses que se transformam em vantagens competitivas, e que são 

capazes de projetar determinada instituição para um cenário de liderança e estabilidadeno 

mercado interno.  

Conclui-se, portanto, através dos dados apresentados, uma fragilidade da região 

Centro Oeste em relação às demais outras pelo baixo rendimento do númerode certificações 

válidas apresentado. Para reverter este quadro e colaborar cada vez mais para o crescimento 

do país, alinhando desenvolvimento econômico a sustentabilidade, as teses devem ser 

implantadasem parceria com o primeiro e terceiro setor. 

Para propor uma solução a este problema, o governo, no âmbito geral, pode oferecer 

subsídios fiscais para as empresas que se interessem em obter certificação nesta região. Com 

um solo considerado extremamente fértil, o cerrado pode oferecer alternativas de 
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investimento baseado nas grandes monoculturas da soja, do milho e da cana de açúcar, por 

exemplo, além da imensa variedade de flora nativa, que pode ser utilizada para fins 

farmacêuticos, perfumaria e medicinais. 

Com a ajuda de organizações não governamentais por meio de voluntários, 

pesquisadores e ambientalistas preocupados com a causa ambiental e a preservação do bioma 

brasileiro, as instituições privadas podem desenvolver um SGA eficiente que contemple todos 

os sujeitos envolvidos no processo. Desta forma, portanto, é possível reorganizar o atual 

cenário da região e planejar de forma consciente, um aumento cada vez maior de titulações, se 

apoiando nas teses apresentadas, construindo um progresso sustentável com respeito ao meio 

ambiente. 
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