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A ABNT NBR ISO 14001 é uma norma aceita
internacionalmente que define os requisitos
para colocar um sistema da gestão
ambiental em vigor. Ela ajuda a melhorar
o desempenho das empresas por meio
da utilização eficiente dos recursos e
da redução da quantidade de resíduos,
ganhando assim vantagem competitiva e
a confiança das partes interessadas.

O que é um Sistema da Gestão
Ambiental ?
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 da empresa, sejam elas, 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.
Assim como todas as normas de sistemas da gestão,
a ABNT NBR ISO 14001 inclui a necessidade de
melhoria contínua dos sistemas de uma empresa
e a abordagem de questões ambientais. A norma foi
recentemente revista, com melhorias fundamentais, como o aumento da crescente relevância da
gestão ambiental nos processos de planejamento
estratégico da empresa, maior contribuição por
parte da liderança e um compromisso intenso em
relação a iniciativas proativas que impulsionem o
desempenho ambiental.

Quais benefícios a ABNT NBR ISO 14001 pode trazer
para a minha empresa ?
Existem inúmeros motivos para as empresas adotarem uma abordagem estratégica a fim
de melhorar o seu desempenho ambiental. Os usuários da norma relataram que a ABNT
NBR ISO 14001 ajuda a :
•

•

•

•

Demonstrar conformidade com
requisitos legais e regulamentares
atuais e futuros
Aumentar o envolvimento da
liderança e o comprometimento
dos funcionários
Melhorar a reputação da empresa e a
confiança das partes interessadas
mediante comunicação estratégica
Alcançar os objetivos estratégicos
de negócios através da incorporação

•

•

de questões ambientais na gestão
das empresas.
Oferecer vantagem competitiva e
financeira aumentando a eficiência e
reduzindo custos
Incentivar a melhoria do
desempenho ambiental por parte
de fornecedores, integrando-os aos
sistemas de negócios da empresa

Todas as normas ABNT são
revisadas regularmente a fim
de garantir que permaneçam
relevantes.

Por que a ABNT NBR ISO
14001 foi revisada ?
Todas as normas ABNT são regularmente
analisadas e revistas a fim de garantir que
permaneçam relevantes para o mercado.
A ABNT NBR ISO 14001:2015 abordará
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 da gestão.

A ABNT NBR ISO
14001 exige maior
comprometimento da
liderança.
Quais são as principais
melhorias ?
A ABNT NBR ISO 14001:2015 passa a exigir:
• Que a gestão ambiental seja mais
importante no posicionamento
estratégico da empresa
• Maior comprometimento da liderança
• A implementação de iniciativas
proativas que visem proteger o meio
ambiente contra danos e degradação,
como por exemplo, o uso sustentável
dos recursos e a mitigação das
alterações climáticas
• Enfoque no conceito de ciclo de
vida a fim de garantir que aspectos
ambientais sejam levados em
consideração desde o desenvolvimento
até o fim da vida útil do produto
• A adoção de uma estratégia
de comunicação com foco nas
partes interessadas
Além disso, ela possibilita uma integração
mais fácil a outros sistemas de gestão, visto
que têm a mesma estrutura e os mesmos
termos e definições.

Sou certificado pela
ABNT NBR
ISO 14001:2004.
O que isso significa
pra mim ?
Às empresas é concedido um
período de transição de três anos,
uma vez que a revisão foi publicada para que estas migrem para
a edição mais recente da norma.
Após esse período, se quiser a certificação independente, você terá que
obtê-la de acordo com a nova versão.

Devo obter a
certificação
ABNT NBR ISO 14001 ?
A certificação ABNT NBR 14001 não é obrigatória, e as empresas podem aproveitar muito dos benefícios da norma sem
precisar passar pelo processo de certificação credenciado.
No entanto, a certificação independente
– nas quais um órgão independente auditora suas práticas com base nos requisitos
da norma – é uma forma de demonstrar
aos seus compradores, clientes, fornecedores e outras partes interessadas que
sua empresa implementou a norma de
forma adequada. Além disso, para algumas empresas, isso ajuda a demonstrar
a forma como cumpriram as exigências
regulamentares ou contratuais.

Como colocar em prática
a ABNT NBR ISO
14001:2015 ?
Aqui estão algumas dicas para você começar
a colocar em prática:
1º passo – Defina seus objetivos. O que você
pretende alcançar com essa norma?
2º passo – Obtenha a confiança da alta gestão.
É essencial que os líderes de sua empresa
apoiem os objetivos de um sistema de gestão
ambiental eficiente e estejam comprometidos
com o processo.
3º passo – Obtenha uma boa perspectiva dos
processos e sistemas existentes que influenciam seu impacto ambiental. É isso que sustentará o seu sistema de gestão ambiental
e lhe permitirá identificar mais facilmente
eventuais falhas.

Outras normas da
série que podem ser
úteis
A série ABNT NBR ISO 14000 é composta por várias normas que complementam a ABNT NBR ISO 14001,
algumas das quais encontram-se
listadas abaixo.
• ISO 14004 oferece orientações
desde a incorporação,
implementação e manutenção
até a melhoria do sistema de
gestão ambiental, bem como
a adaptação deste a outros
sistemas de gestão.
• ISO 14006 é destinada a
empresas que implementaram
um sistema de gestão ambiental
em conformidade com a ABNT
NBR ISO 14001, mas pode
integrar a concepção ecológica a
outros sistemas de gestão.
• ISO 14064-1 estabelece os
princípios e os requisitos a
nível organizacional para a
quantificação e comunicação
das emissões e compensação de
gases de efeito estufa (GEE).

Associação Brasileira de
Normas Técnicas
São Paulo/SP
Rua Conselheiro Nébias , 1131
Campos Elíseos - 01203-002
(11) 3017.3600
Rio de Janeiro/RJ
Avenida 13 de maio , 13 - 28º AndarCentro - 20031-901
(21) 3974.2300

abnt.org.br
© ABNT, 2015
All rights reserved
ISBN 978-85-07-05811-3

