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Resumo 

O meio empresarial demonstra preocupações crescentes com as questões ambientais, as quais não podem mais 
ser tratadas isoladamente, pois compõem um sistema que demanda planejamento, implementação, 
monitoramento e melhoria contínua, ou seja, a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Sendo assim, este 
artigo tem como objetivo analisar o crescimento das certificações ISO 14001 nos setores de atividade, 
mundialmente, entre regiões e países. O artigo foi construído pela revisão de literatura e análise documental com 
a aquisição da base de dados fornecida pela ISO – International Organization for Standardization (ISO, 2011). 
Possui natureza quantitativa e foco descritivo, tendo sido feito o tratamento e análise dos dados com auxilio de 
planilhas eletrônicas Excel e técnicas de estatística descritiva, mediante o uso do software Statistica® versão 7.0. 
As análises ocorreram nas etapas: (i) Agrupamento das certificações válidas nos 39 setores industriais em 2010 
para cada país em regiões; (ii) Separação das certificações válidas nos setores industriais em 2010 pelos países da 
América Latina (20 países), América do Sul (11 países) e Brasil; (iii) Foco nas regiões – período de 2006 a 2010 – 
para identificar os setores com maior número de certificações e crescimento anual, e; (iv) Análise dos dados 
referentes às emissões ISO 14001 no período de 2006 a 2010 por setor industrial e por região. Essas análises 
consistiram em alguns cruzamentos e emprego de técnicas como a análise de cluster e medidas descritivas dos 
dados. Como principais resultados, tem-se que: o Brasil é o país que apresenta o maior número de certificações 
(885) na América Latina, enquanto a Guiana não possui certificações; isso pode ser uma consequência do baixo 
desenvolvimento industrial, não havendo pressão para implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. O setor que 
obteve maior número de certificações na América Latina e no Brasil foi o Basic metal & fabricated metal products, 
pois o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, tendo um grande peso para a 
liderança das certificações neste setor. O país com maior crescimento em número de certificações em 2010 foi a 
China. O ano de 2008 apresentou o maior crescimento de certificações com 22%, enquanto que, em 2010 o 
aumento foi de 12%. Há uma preocupação evidente com a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental e 
certificação ISO 14001, ultrapassando questões de mercado e se tornando um importante diferencial para a 
construção da imagem da empresa. Este artigo não pretende esgotar todas as possibilidades de pesquisa, os 
dados disponíveis podem ser cruzados de forma diversa, com o uso de outras técnicas estatísticas. 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental, SGA, ISO 14001, Análise de Cluster. 

1. Introdução 

O crescente interesse pelo estudo da temática ambiental reflete a demanda das empresas em 
implementar diretrizes, procedimentos e técnicas para controlar os impactos ambientais de suas 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

2 

atividades. As questões ambientais não podem mais ser tratadas isoladamente, pois compõem um 
sistema que demanda planejamento, implementação, monitoramento e melhoria contínua. 

Neste contexto, a realização de análises comparativas sobre a difusão das certificações dos Sistemas 
de Gestão Ambiental no mundo é essencial para demonstrar a sua consolidação nas organizações, a 
exemplo dos estudos de Peixe et al (2012), Tambovceva e Geipele (2011), Marimon, Llach e Bernardo 
(2011) e Pombo e Magrini (2008). Especificamente, o objetivo deste artigo é analisar o crescimento 
das certificações ISO 14001 nos setores de atividade, mundialmente, entre regiões e países. 

Para o alcance deste objetivo, o artigo está estruturado da seguinte forma: (1) Introdução; 
(2) Fundamentação Teórica; (3) Procedimentos Metodológicos; (4) Apresentação e discussão dos 
resultados; (5) Conclusão e Referências. 

2. Fundamentação Teórica 

De acordo com Rohrich e Cunha (2004), a gestão ambiental se refere ao grupo de políticas e práticas 
operacionais e administrativas que consideram a saúde e a segurança das pessoas e a proteção do 
meio ambiente através da eliminação ou mitigação de impactos e danos ambientais ocasionados no 
planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de empreendimentos ou 
atividades, englobando todas as fases do ciclo de vida do produto. 

O Sistema de Gestão Ambiental é uma estrutura padronizada utilizada para gerir as atividades de uma 
empresa que impactam o meio ambiente (FREIMANN; WALTHER, 2001), por meio da unificação de 
processos, envolvendo treinamento, monitoramento e registros (MELNYK et al. 2002). Estas atividades 
englobam pessoas, instrumentos e ações com o objetivo de coletar e processar dados que forneçam 
informações ambientais para o gerenciamento e a tomada de decisão (BOUMA; KAMPROELANDS, 
2000). Um sistema de gestão ambiental provê uma gama de ferramentas capazes de estabelecer 
mudanças por meio de mecanismos e técnicas ordenadas (RIDGWAY, 1999) e assim, o SGA é 
fundamental para alcançar melhorias no desempenho e auxiliar na identificação e gerenciamento de 
obrigações e riscos ambientais (EPSTEIN; ROY, 1998). Além disso, um SGA embasado em análise de 
sistemas e planejamento, responsabilidade organizacional e controles gerenciais pode obter maior grau 
de proatividade junto aos stakeholders (KLASSEN, 2001), e dessa forma, ser uma ferramenta para 
compensar custos de melhoria de impactos ambientais e ultrapassar o trade-off entre ser competitivo 
ou apenas cumprir obrigações legais (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). A implantação de um SGA, 
particularmente o SGA conforme a norma NBR ISO 14001 pressupõe que o processo produtivo seja 
reavaliado de forma contínua, refletindo a busca por procedimentos, mecanismos e padrões 
comportamentais menos nocivos ao meio ambiente (CAMPOS; MELO, 2008). 

A família de normas ISO 14000 estabelece um modelo de referência para a implementação de 
sistemas de gestão ambiental em empresas, definidas como as partes de um sistema de gestão global 
que descrevem a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 
procedimentos, processos e recursos para preparar, aplicar, revisar e manter as políticas ambientais 
em organizações. Contém as normas que incluem orientações e sugestões para questões como gestão, 
auditoria e rotulagem ambiental ou avaliação do ciclo de vida. O padrão normativo dentro desta série é 
a ISO 14001, que fornece uma lista de especificações e requisitos que um SGA deve atender 
(GONZÁLEZ-BENITO e GONZÁLEZ-BENITO, 2005). 

Casadesús et al. (2008) afirmam que o EMAS – Eco-Management and Audit Scheme, após ter sido 
atualizado em 2001 (761/2001 – EMAS II) apresenta requisitos semelhantes aos da ISO 14001. Dessa 
forma, algumas empresas que adotavam apenas o EMAS I começaram a implantar ambos. Porém, com 
o crescimento da importância da ISO 14001, observa-se um declínio das certificações EMAS. 
Neugebauer (2012) confirma que a ISO 14001 foi adotada em uma escala maior, mas muitas 
indústrias alemãs do setor automotivo certificaram seus SGA´s conforme os dois padrões. Dessa 
forma, conduziu um estudo com 21 instituições representativas da indústria automotiva alemã e 
concluiu que os dois padrões são adotados por razões diferentes: enquanto a ISO 14001 é 
frequentemente feita como uma resposta às pressões externas, o EMAS tende a ser motivado 
internamente. Em segundo lugar, o EMAS e a ISO 14001 tendem a ser concorrentes no presente, mas 
podem se tornar complementares no futuro. Neugebauer (2012) defende que a implementação de uma 
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das certificações desencadeia um processo de aprendizagem que, eventualmente, facilita a certificação 
da outra. Seguindo este argumento, pode-se afirmar que a ISO 14001 e EMAS são complementares se 
as empresas experimentam um processo de aprendizagem após certificar o seu SGA de acordo com 
uma das duas normas. Isto significa que os dois padrões se reforçam mutuamente, similar à influência 
da ISO 9001 na padronização do SGA reivindicadas por Moon e DeLeon (2005), Perkins e Neumayer 
(2004), Potoski e Prakash (2004). 

3. Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho foi estruturado, inicialmente, pela revisão de literatura. Posteriormente, procedeu-
se a análise documental com a aquisição da base de dados fornecida pela ISO – International 
Organization for Standardization (ISO, 2011), em que constam a quantidade de certificações ISO 
14001 no mundo. Esta pesquisa tem enfoque quantitativo, de natureza descritiva tendo sido feito o 
tratamento e análise dos dados com o uso de planilhas eletrônicas Excel e técnicas de estatística 
descritiva, mediante o uso do software Statistica® (versão 7.0, StatSoft). 

Para viabilização do estudo, procedeu-se ao levantamento de artigos científicos sobre o tema com 
vistas à composição da fundamentação teórica. E, para atender ao objetivo do artigo de analisar a 
distribuição do Sistema de Gestão Ambiental de forma comparativa nas Regiões, Países e Setores de 
Atividade de empresas no mundo, utilizou-se como base o banco de dados da ISO em CD (ISO, 2011). 

É importante destacar que foram utilizados dois conjuntos de dados originais: 1) dados relativos aos 
setores industriais, que continham as quantidades de certificações válidas em 2010 nos 39 setores 
(Tabela 1) para cada país considerado (175 países); e, 2) dados referentes às emissões de certificados 
por regiões (173 países separados em 6 regiões), conforme mostra a Fig. 1,  no período de 1999 a 
2010. 

Tabela 1. Os 39 setores industriais estudados. Fonte: Cd ISO (2011). 
1 Nuclear fuel 14 Public administration 27 Other transport equipment 

2 Publishing companies 15 Mining and quarrying 28 Other social services 

3 Aerospace 16 Agriculture, Fishing and 
Forestry 

29 Transport, storage and 
communication 

4 Shipbuilding 17 
Manufacture of wood and 
wood products 

30 
Food products, beverage 
and tobacco 

5 Gas supply 18 Information technology 31 Other Services 

6 Leather and leather products 19 
Pulp, paper and paper 
products 

32 Engineering services 

7 
Manufacture of coke & 
refined petroleum products 

20 
Financial intermediation, 
real estate, renting 

33 
Chemicals, chemical 
products & fibres 

8 Education 21 Concrete, cement, lime, 
plaster etc. 

34 Machinery and equipment 

9 Health and social work 22 
Non-metallic mineral 
products 

35 
Rubber and plastic 
products 

10 Pharmaceuticals 23 Printing companies 36 
Wholesale&retail 
trade,repairs of motor 
vehicles 

11 Water supply 24 Recycling 37 
Basic metal & fabricated 
metal products 

12 Electricity supply 25 Textiles and textile products 38 
Electrical and optical 
equipment 

13 Hotels and restaurants 26 Manufacturing not elsewhere 
classified 

39 Construction 

 

A partir disso, procedeu-se ao tratamento dos dados em etapas para gerar as planilhas que deram 
início às análises deste estudo, a fim de atingir os objetivos propostos. As etapas constam a seguir: 
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Etapa 1. Agrupamento das certificações 
regiões (Fig. 1). Ou seja, os países que faz
tem-se os dados separados das certificações por setor

Fig. 1. Seis regiões englobadas no e

Etapa 2. Separação das certificações 
Latina (20 países), América do Sul 

Etapa 3. Foco nas regiões – período
de certificações nesse período

Partiu-se da análise e comparação
industrial nas seis regiões de estudo
identificação de quais setores que mais
em certificações.  

Etapa 4. Em seguida, analisaram-se
período de 2006 a 2010 por
cruzamentos, técnicas como análise de 
utilizadas. 

A análise de cluster é uma análise de
estrutura “natural”, separando-os 
entre si e mutuamente exclusivos,
agrupamento, torna-se possível analisar
2009). Para a análise de cluster, utilizou
quadrada da soma dos quadrados das
e o método de ligação utilizado para determinar essa distância 
como de maior distância ou vizinho mais distante
pelo par formado que mais se parece (

4. Apresentação e discussão 

Neste tópico é realizada a apresentação e discussão dos resultados, 
Certificações ISO 14001 na América Latina e por Setores 
de certificações em 2010; Estatística descritiva das certificações ISO 14001 válidas no ano de 2010 
segundo as regiões; Dendograma considerando agrupamento por Regiões utilizando o método da 
maior distância e ligação completa; Número de certificações 
primeiros setores industriais em cada ano e; Percentual de crescimento das 
nas seis regiões de estudo no período de 2006 a 2010.

4.1. Número de Certificações ISO 1

Considerando todos os setores industriais
países da América Latina no ano de
de certificações neste ano, com 885
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das certificações válidas nos 39 setores industriais em 2010 
u seja, os países que faziam parte de cada região 

se os dados separados das certificações por setor e por região em 2010.

estudo. 

certificações válidas nos setores industriais em 2010 pelos países da
, América do Sul (11 países) e Brasil.  

período de 2006 a 2010 – para identificar os setores com maior número
nesse período e crescimento anual. 

se da análise e comparação das certificações ISO 14001 válidas em
de estudo, nos países da América Latina, América do Sul e Brasil

mais possuem certificações no mundo nesse

se os dados referentes às emissões de certificados
por setor industrial e por região. As análises

técnicas como análise de cluster e medidas descritivas dos dados foram 

de interdependência que busca agrupar os
 em grupos que sejam homogêneos internamente,

exclusivos, conforme medidas de similaridade ou
analisar as características de cada conglomerado
utilizou-se a medida de distância euclidiana,
das diferenças entre os pares de observação
para determinar essa distância foi a completa,

ou vizinho mais distante, em que a dissimilaridade entre os grupos é definida 
mais se parece (FÁVERO et al. 2009; BUSSAB et al.1990

discussão dos resultados  

Neste tópico é realizada a apresentação e discussão dos resultados, subdividindo
Certificações ISO 14001 na América Latina e por Setores industriais; Cinco setores com maior número 
de certificações em 2010; Estatística descritiva das certificações ISO 14001 válidas no ano de 2010 
segundo as regiões; Dendograma considerando agrupamento por Regiões utilizando o método da 

ação completa; Número de certificações válidas no mundo conforme os cinco 
primeiros setores industriais em cada ano e; Percentual de crescimento das 
nas seis regiões de estudo no período de 2006 a 2010. 

ISO 14001 na América Latina e por setores industriais

industriais (Gráfico 1) certificados pela ISO 1400
de 2010, dentre eles está o Brasil, o qual apresentou

885 no geral. 
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em 2010 para cada país em 
 foram agrupados, assim, 

por região em 2010. 

 

os setores industriais em 2010 pelos países da América 

setores com maior número 

em 2010 para cada setor 
, América do Sul e Brasil, além da 

nesse ano e os países top 5 

certificados ISO 14001 no 
nálises consistiram em alguns 

e medidas descritivas dos dados foram 

os elementos conforme sua 
internamente, heterogêneos 

ou de distância. Após o 
conglomerado (FÁVERO et al. 

euclidiana, que corresponde à raiz 
observação para todas as variáveis, 

completa, também conhecida 
a dissimilaridade entre os grupos é definida 

et al.1990). 

subdividindo-os em: Número de 
industriais; Cinco setores com maior número 

de certificações em 2010; Estatística descritiva das certificações ISO 14001 válidas no ano de 2010 
segundo as regiões; Dendograma considerando agrupamento por Regiões utilizando o método da 

no mundo conforme os cinco 
primeiros setores industriais em cada ano e; Percentual de crescimento das certificações ISO 14001 

etores industriais 

14001, foram analisados 20 
apresentou maior número 
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Gráfico 1. Número de certificações válidas

Em seguida, aparecem a Colômbia,
Dentre os países que obtiveram número
Talvez essa baixa adesão esteja relacionada ao fato de que esses países possuem fraco 
desenvolvimento industrial e, consequentemente, não há pressão para a busca pela implantação de 
Sistemas de Gestão Ambiental. Esses países são essencialmente 
produção madeireira, porém esta indústria carece de equipamentos e transporte, sendo ainda, fraco o 
reflorestamento, a maior parte da madeira é destinada para 
economia predominantemente no 
2013). Além disso, a Guiana não possu

Dentre os 39 setores industriais, os
Latina foram: 1º) Basic metal & fabricated
tobacco, com 317; 3º) Chemicals, chemical
5º) Transport, storage and communication

Na Tabela 2, estão os cinco primeiros setores com 
considerando a América Latina, América do Sul, Brasil e
regiões no mundo, que não correspondem necessariamente aos continentes

Tabela 2. Cinco setores com maior número de

Setores 
AMÉRICA LATINA 

(20 PAÍSES) 
AMÉRICA

1º  Basic metal & fabricated 
metal products 

Basic
fabricated
products

2º 
Food products, beverage 
and tobacco 

Construction

3º Chemicals, chemical 
products & fibres 

Transport,
communication

4º Construction 
Food products, beverage 
and tobacco

5º 
Transport, storage and 

communication 

Chemicals,

products

 

Nota-se que, os setores são os mesmo
manteve a mesma apenas para o primeiro colocado
Destaca-se que, o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, tendo um 
grande peso para que este setor “Basic
nas certificações da America Latina e do Sul.
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válidas em 2010 nos países da América Latina 

Colômbia, o Chile e a Argentina, com 618, 596 
número de certificações inferior a cinco estão 

adesão esteja relacionada ao fato de que esses países possuem fraco 
consequentemente, não há pressão para a busca pela implantação de 

Esses países são essencialmente agrícolas, o Paraguai possui
esta indústria carece de equipamentos e transporte, sendo ainda, fraco o 

a maior parte da madeira é destinada para combustível. A Nicarágua possui sua 
economia predominantemente no setor de serviços, especialmente, o turismo (Am

não possui nenhuma certificação. 

os que se destacaram com maior número de 
fabricated metal products com 384; 2º) Food

chemical products & fibres, com 306; 4º) Construction
ommunication, com 286.  

os cinco primeiros setores com maior número de 
, América do Sul, Brasil e Mundo (a ISO classifica as certificações por 

que não correspondem necessariamente aos continentes). 

maior número de certificações em 2010 

AMÉRICA DO SUL 
(11 PAÍSES) BRASIL 

Basic metal & 
fabricated metal 
products 

Basic metal & fabricated 
metal products 

Construction

Construction 
Chemicals, chemical 
products & fibres 

Electrical

Transport, storage and 
communication 

Transport, storage and 
communication 

Basic
metal

Food products, beverage 
and tobacco 

Food products, beverage 
and tobacco 

Wholesale
repairs
motorcycles
household

Chemicals, chemical 

products & fibres 
Other transport equipment Rubber

se que, os setores são os mesmos para a América Latina e América do Sul, porém, a ordem
para o primeiro colocado “Basic metal & fabricated

se que, o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, tendo um 
Basic metal & fabricated metal products” obtivesse o primeiro lugar 

nas certificações da America Latina e do Sul. 
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 e 594, respectivamente. 
estão Nicarágua e Paraguai. 

adesão esteja relacionada ao fato de que esses países possuem fraco 
consequentemente, não há pressão para a busca pela implantação de 

s, o Paraguai possui grande 
esta indústria carece de equipamentos e transporte, sendo ainda, fraco o 

. A Nicarágua possui sua 
serviços, especialmente, o turismo (America Economia, 

 certificações, na América 
Food products, beverage and 

Construction, com 305; e, 

 certificações em 2010, 
Mundo (a ISO classifica as certificações por 

 

MUNDO 

Construction 

Electrical and optical equipment 

Basic metal & fabricated 
metal products 

Wholesale & retail trade; 
repairs of motor vehicles, 
motorcycles & personal & 
household goods 

Rubber and plastic products 

para a América Latina e América do Sul, porém, a ordem se 
fabricated metal products”. 

se que, o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, tendo um 
obtivesse o primeiro lugar 
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Ao comparar a América Latina e América do Sul versus Brasil, percebe-se que os setores são os 
mesmos, mas com ordens alteradas, exceto Construction (Construção), que não está entre os 
primeiros colocados no Brasil. Ao considerar as certificações no mundo (regiões) os únicos setores que 
permaneceram entre os primeiros foram Construction e Basic metal & fabricated metal products, 
surgindo três novos setores: "Electrical and optical equipment”, “Wholesale & retail trade; repairs of 
motor vehicles, motorcycles & personal & household goods” e “Rubber and plastic products”. Os cinco 
países com maior número de certificações ISO 14001 em 2010 e que possuem quantidades acima de 
10.000 são, respectivamente: China (69.784), Japão (35.016), Espanha (18.347), Itália (17.064) e 
Reino Unido (14.346). E ainda, os cinco países que mais cresceram no número de certificações em 
2010, tem-se: China, Reino Unido, Itália, República Checa e Coréia do Sul (ISO, 2011). 

4.2. Setor industrial por região 

Fazem parte do estudo seis regiões, que podem ser visualizadas na Tabela 3, juntamente com algumas 
medidas de dispersão e de tendência central dos dados sobre as certificações válidas em 2010. 

Tabela 3. Estatística descritiva das certificações ISO 14001 válidas no ano de 2010 segundo as regiões 

REGIÃO MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO DESV. PADRÃO TOTAL 

África e Ásia ocidental  129,59 69 2 567 141,59 5054 

América Central e do Sul 90,05 38 0 325 95,44 3512 

América do Norte  53,85 23 0 281 80,36 2100 

Europa  1674,90 904 86 12033 2162,63 65321 

Extremo Oriente  2634,03 1302 31 16667 3969,92 102727 

Austrália e Nova Zelândia  12,72 8 0 105 18,45 496 

 

Conforme a Tabela 3, a região “Extremo Oriente” possui a maior média de certificações por setor, ou 
seja, 2.634,03. A análise dos dados considerou 39 setores de atividade e as estatísticas descritivas são 
relativas ao número de certificações por setor nas regiões, o setor Nuclear fuel possui a menor 
quantidade de certificações (31). Enquanto que, Construction possui a maior quantidade (16.667). 
Nota-se assim, que a diferença do número de certificações ISO 14001 pelos diferentes setores dentro 
de uma mesma região é grande. A região que possui menos certificações é a “Austrália e Nova 
Zelândia”, com média de 12,72, em que o setor Construction possui maior quantidade de certificações 
(105). De forma geral, dos 39 setores analisados nas seis regiões, o setor que obteve menos 
certificações foi Nuclear fuel com 159 e o setor com maior quantidade foi Construction com 29.411. 

O Gráfico 2 mostra o dendograma horizontal considerando “Regiões” como cluster. O corte foi feito em 
5.000 para obter maior semelhança dos grupos e, como se pode notar, as regiões com maior número 
de certificações em 2010 ficam separadas em grupos diferentes e as regiões com menos certificações 
ficam agrupadas, obtendo-se assim, três grupos: 1) África e Ásia Ocidental, América Central e do Sul, 
América do Norte e Austrália e Nova Zelândia; 2) Europa; e, 3) Extremo Oriente. 

 

Gráfico 2. Dendograma de agrupamento por Regiões utilizando o método da maior distância e ligação completa 
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4.3. Evolução das Certificações ISO 14001 no período de 2006 a 2010 

Nesta etapa, utilizaram-se os dados do CD ISO com as regiões já separadas. Porém, optou-se por 
trabalhar com o período mais recente: de 2006 a 2010. Percebeu-se que, a ordem dos setores com 
maior número de certificações de 2006 a 2010 é a mesma que no ano de 2010. Ou seja, 
1º) Construction, 2º) Electrical and optical equipment, 3º) Metal & fabricated metal products, 
4º) Wholesale & retail trade; repairs of motor vehicles, motorcycles & personal & household goods e, 
5º) Rubber and plastic products. A Tabela 4 mostra o número de certificações por setor, válidas no 
mundo: 

Tabela 4. Número de certificações para os cinco primeiros setores industriais em cada ano no mundo. 
Fonte: Adaptado do CD ISO (2011) 

Setor industrial/ Ano 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Construction 9095 15060 9696 28711 29411 91973 

Electrical and optical equipment 9423 12420 9339 17660 18972 67814 

Basic metal & fabricated metal products 7521 11794 10507 18728 17976 66526 
Wholesale & retail trade; repairs of motor 
vehicles, motorcycles & personal & household 
goods 

4390 6912 7824 11632 10377 41135 

Rubber and plastic products 4448 7020 5536 10397 10362 37763 

Chemicals, chemical products & fibres 5041 7065 4854 9503 9584 36047 

Total 39918 60271 47756 96631 96682 341258 
 

O Gráfico 3 apresenta o crescimento das certificações nas regiões estudadas. Conforme o Gráfico 3, a 
região referente à Austrália e Nova Zelândia obteve um decréscimo no ano de 2007 se comparado aos 
outros anos estudados, voltando a crescer consideravelmente em 2008. Já, a América Central e do 
Sul, apresentaram decréscimo mais acentuado em 2009; porém retomaram crescimento em 2010. A 
Europa foi a região que se manteve mais estável em relação ao aumento de certificações. 

 

Gráfico 3. Percentual de crescimento das certificaçoes ISO 14001 nas seis regiões de estudo no 
período de 2006 a 2010 

O ano com maior crescimento de certificações pelas regiões foi em 2008, com 22% e, o ano com 
menor crescimento geral foi em 2010, com 12%. 

A partir da apresentação dos resultados ficou clara a evolução das certificações nas regiões do mundo, 
fazendo-se algumas considerações no tópico a seguir. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo inicial deste artigo foi atingido, tendo sido possível analisar o crescimento das certificações 
ISO 14001. Os procedimentos adotados no estudo permitiram verificar a distribuição das certificações 
pelos setores industriais em 2010. Além disso, observar a evolução anual das emissões de certificados 
da ISO 14001 de 2006 a 2010 por regiões do mundo e por setores industriais (39 setores) e verificar 
as regiões que mais cresceram em certificações nesse período. 

Ao se considerar a América Latina, o Brasil apresentou o maior número de certificações (885). Em 
seguida, aparecem a Colômbia, o Chile e a Argentina, com 618, 596 e 594, respectivamente. Os países 
que obtiveram número de certificações inferior a cinco foram a Nicarágua e o Paraguai. Talvez essa 
fraca adesão esteja relacionada ao fato de que esses países possuem baixo desenvolvimento industrial 
e, consequentemente, não há pressão para implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. 

Dentre os 39 setores industriais, aquele com maior número de certificações (384) na América Latina foi 
o Basic metal & fabricated metal products. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro 
do mundo, o que contribui para esta colocação. O país com maior número de certificações ISO 14001 é 
a China com 69.784 e, além disso, esse país apresenta o maior crescimento em certificações. 

A região referente à Austrália e Nova Zelândia obteve um decréscimo de certificações no ano de 2007 
se comparado aos outros anos estudados, voltando a crescer consideravelmente em 2008. Já, a 
América Central e do Sul, apresentaram decréscimo mais acentuado em 2009; porém retomaram 
crescimento em 2010. A Europa foi a região que se manteve mais estável em relação ao aumento de 
certificações. 

Enfim, é importante destacar que há uma preocupação evidente com a implementação de Sistemas de 
Gestão Ambiental e certificação ISO 14001, que ultrapassam questões de mercado, tornando-se um 
importante diferencial para a construção da imagem da empresa. Afinal, um Sistema de Gestão 
Ambiental dá maior visibilidade para os interessados. Porém, este artigo não pretende esgotar todas as 
possibilidades de pesquisa, os dados disponíveis podem ser cruzados de forma diversa, com o uso de 
outras técnicas estatísticas. 

Agradecimentos 

Ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio financeiro com a 
disponibilização dos bolsistas de Iniciação Científica e de doutorado. Agradecemos a CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior pela participação da bolsista de pós-
doutorado. 

Referências 

America Economia, 2013. http://www.americaeconomia.com/ acessado em Fevereiro/2013. 

Bouma, J. J., Kamp-Roelands, N., 2000. Stakeholders’ expectations of an environmental management 
system: some exploratory research. The European Accounting Review. 9, 1, 131-144. 

Bussab, W. de O., Miazaki, E. S., Andrade, D, 1990. Introdução à análise de agrupamentos. São Paulo: 
Associação Brasileira de Estatística. 105. 

Campos, L. M. S., Melo, D. A., 2008. Indicadores de desempenho dos sistemas de gestão ambiental 
(SGA): uma pesquisa teórica. Revista Produção. 18, 3, 540-555. 

Casadesús, M., Marimon, F., Heras, I., 2008. ISO 14001 diffusion after the success of the ISO 9001 
model. Journal of Cleaner Production. 16, 16, 1741–1754. 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

9 

Epstein, M., Roy, M. J., 1998. Managing corporate environmental performance: a multinational 
perspective. European Management Journal. 16, 3, 284-296. 

Fávero, L.P., Belfiore, P., DA Silva, F.L., Chan, B. L., 2009. Análise de dados: modelagem multivariada 
para tomada de decisões. Elsevier, Rio de Janeiro. 

Freimann, J., Walther, M., 2001. The impacts of corporate environmental management systems: a 
comparison of EMAS and ISO 14001. Greener Management International. 36, 91-103. 

González-Benito, J., González-Benito, O., 2005. An analysis of the relationship between environmental 
motivations and ISO 14001 certification. British Journal of Management. 16, 2, 133–148. 

Klassen, R. D., 2001. Plant-level environmental management orientation: the influence of management 
views and plant characteristics. Production and Operations Management. 10, 3, 257-276. 

Melnyk, S. A., Sroufe, R. P., Calantone, R., 2002. Assessing the impact of environmental management 
systems on corporate and environmental performance. Journal of Operations Management. 21, 3, 329-
351. 

Moon, S., Deleon, P., 2005. The patterns of institutional interaction and ISO 14001 adoptions. 
Comparative Technology Transfer and Society. 3, 35-57. 

Neugebauer, F., 2012. EMAS and ISO 14001 in the German industry e complements or substitutes? 
Journal of Cleaner Production. 37, 249-256. 

Porter, M.E., Van D.L.C., 1995. Green and competitive: ending the stalemate. Harward Business 
Review. 73, 5, 120-137. 

Peixe, B. C. S., Trierweiller, A. C., Tezza, R., Campos, L. M. S., 2012. Worldwide Evolution of ISO 9001 
and 14001 Certified Companies: an Exploratory, Comparative Ten-Year Study. In: International 
Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2012, Guimarães-Portugal. Anais... 
Sustainability. 

Perkins, R., Neumayer, E., 2004. Europeanisation and the uneven convergence of environmental 
policy: explaining the geography of EMAS. Environment and Planning C. 22, 881-897. 

Pombo, F. R., Magrini, A., 2008. Gestão & Produção. São Carlos. 15, 1, 1-10. 

Potoski, M., Prakash, A., 2004. Regulatory convergence in nongovernmental regimes? Cross-national 
adoption of ISO 14001 certifications. The Journal of Politics. 66, 885-905. 

ISO, 2011. The ISO Survey of Certifications 2010 - © ISO 2011: including data since 1993. ISO 
Central Secretariat. 

Ridgway, B., 1999. The project cycle and role of EIA and EMS. Journal of Environmental Assessment 
Policy and Management. 1, 4, 393-405. 

Rohrich, S. S., Cunha, J. C. A., 2004. Proposição de uma taxonomia para a análise da gestão ambiental 
no Brasil. Revista de Administração Contemporânea. 8, 4, 86-95. 

Tambovceva, T., Geipele, I., 2011. Environmental management systems experience among Latvian 
construction companies. Technological and Economic Development of Economy. 17, 4, 595–610. 

 


