
 

07.02.2020   |   Responsible Department for filing: BB/N   |   CSD-Class: 0.2 – 2 years | Version 1.0 

Base de um Sistema de Gerenciamento 

 

O que é um sistema de gerenciamento?  

Um sistema de gerenciamento é um conjunto de políticas, processos e/ou procedimentos 
revisados e documentados pela gerência. Pode ser um sistema interno ou um sistema de-
senvolvido de acordo com um padrão (sistema de gerenciamento certificado). 

Sistema de gerenciamento certificado 

Um sistema de Gerenciamento certificado consiste na implementação de processos e proce-
dimentos documentados e certificados por um organismo externo. Uma certificação é emi-
tida para o estabelecimento verificado da empresa e é válida por um período específico. No 
campo da sustentabilidade, exemplos de certificações relevantes são a ISO 45001 (Saúde e 
Segurança Ocupacional) e a ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental). 

Sistema de gerenciamento interno 

As empresas que (ainda) não são certificadas têm a possibilidade de apresentar seus proces-
sos e procedimentos implementados em um sistema de gerenciamento interno. No Questi-
onário de autoavaliação sobre sustentabilidade (SAQ), existe a possibilidade de apresentar 
um sistema de gerenciamento interno ao invés de uma certificação para as respectivas per-
guntas. Para apresentar um sistema de gerenciamento interno, recomenda-se o chamado 
ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar, Agir). Usando o exemplo de um sistema de gerencia-
mento ambiental, as seguintes etapas devem ser incluídas: 

• Planejamento: Definição de objetivos ambientais e medidas, responsabilidades e 
procedimentos correspondentes 

• Elaboração: Implementação das medidas e procedimentos definidos 

• Verificação: Monitoramento das responsabilidades, procedimentos e medidas em 
relação aos objetivos e diretrizes ambientais da organização (chamada "política am-
biental")  

• Ação (Atividades de Acompanhamento): Adoção de responsabilidades, procedi-
mentos, medidas e também, se aplicável, de objetivos e diretrizes ambientais; conse-
quências do não cumprimento.  

Uma apresentação de processos e procedimentos internos será aceita pelo Grupo Volkswa-
gen se cumprir os aspectos descritos acima de maneira estruturada e explícita. Uma exce-
ção, no entanto, é a exigência para unidades produtivas com mais de 100 funcionários, para 
os quais o Grupo Volkswagen exige um sistema de gerenciamento certificado no campo da 
sustentabilidade ecológica. 


