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RESUMO 
Este artigo aborda o papel que as auditorias internas desempenham no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
especificamente, nos empreendimentos hoteleiros. A norma ABNT NBR ISO 14001:2004 estabelece diretrizes 
para a implementação de SGA e, baseado em seus requisitos, atribui às auditorias internas importante papel de 
verificação do sistema, contribuindo para o seu aprimoramento. Considerando a relevância da auditoria interna 
para o SGA, esta pesquisa se propôs analisar as contribuições e desafios associados às auditorias internas no 
VerdeGreen Hotel, que foi selecionado como unidade de estudo por dispor de uma SGA implantado e 
certificado segundo a norma ABNT NBR ISO 14001:2004. Trata-se de uma pesquisa descritiva baseada em 
um estudo de caso qualitativo. A metodologia seguiu um percurso: iniciando com levantamento bibliográfico 
(normas ISO’s que abordam as temáticas SGA e auditoria), seguido do uso de questionário aplicado aos 
membros do Comitê Verde e, análise documental do manual do SGA do hotel. Selecionamos três categorias: 
instrumentos, procedimentos e recursos humanos, e fazendo uso da análise de conteúdo das respostas obtidas, 
constatou-se que as auditorias internas do VerdeGreen Hotel ocorrem baseadas em métodos definidos de coleta 
e tratamento de informações dispondo de uma manutenção dedicada da capacitação dos seus colaboradores. 
Esse estudo possibilitou compreender que as dificuldades relacionadas à aplicação da auditoria interna são na 
verdade oportunidades de aprimoramento do SGA implantado e consequentemente de desenvolvimento para 
toda a organização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendimentos Hoteleiros, ISO 14001:2004, Auditoria Interna. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Atualmente, percebe-se que há um crescente interesse, por parte dos empreendimentos hoteleiros de diversos 
portes de envolver suas atividades, produtos e serviços aos modelos e processos de sustentabilidade. Este 
processo acontece tendo em vista principalmente às novas demandas de mercado, que percebe na 
responsabilidade socioambiental, um diferencial para a competitividade dos dias atuais. Seja por motivos 
apenas econômicos ou institucionais, os empreendimentos hoteleiros têm buscado transformar suas medidas 
pontuais em um nível de sistematização maior, com o intuito de gerenciar os aspectos e impactos ambientais 
sobre a utilização dos recursos naturais relacionados às suas atividades, e.g., água e energia, resíduos sólidos, 
emissões de água residuais e atmosféricas e o ambiente sonoro. Essa sistematização das ações ambientais 
pontuais é conhecida como Sistema de Gestão Ambiental (SGA).  
 
Tal como concebida, incialmente, a presente pesquisa resulta de um trabalho monográfico que aborda a 
auditoria interna de um SGA como cerne para avançar nas discussões que envolvem esta temática dentro da 
gestão ambiental. A ideia central é analisar o processo da auditoria interna de um empreendimento hoteleiro, o 
VerdeGreen Hotel, situado no município de João Pessoa na Paraíba, que possui um SGA certificado. O SGA 
descrito na ABNT NBR ISO 14001:2004 foi à norma selecionada para observação dessa pesquisa, assim como 
foi utilizada a norma ABNT NBR ISO 19011:2012 (correspondente à auditoria de sistema de gestão) para 
realizar a coleta e tratamento das informações.  
 
Nesse contexto analítico, as auditorias são instrumentos imprescindíveis para promover o controle e a melhoria 
contínua do SGA. Imperfeições, questões legais, falhas e problemas de não conformidade com a política da 
empresa são alguns dos possíveis entraves ao adequado funcionamento do SGA, que podem ser detectáveis 
pela prática de diferentes modalidades de auditorias.  



 

VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS - 23 a 26/11/2015 

 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 2

A auditoria interna se encontra ligada ao controle gerencial do SGA, assim, é necessário dispor do 
conhecimento dos processos inerentes à realização desse tipo de auditoria, bem como analisar os 
desdobramentos oriundos de suas constatações. Nesse contexto, o reconhecimento das limitações e a influência 
das informações no atendimento à melhoria contínua são importantes para a eficácia e eficiência do sistema de 
gestão ambiental implantado. 
 
Aceitas tais considerações, parece claro que o estudo das auditorias internas apresenta-se como tema relevante, 
pois um sistema de gestão ambiental necessita de um instrumento de verificação eficaz, em prol do seu 
continuo fluxo de aprimoramento. Diante desse contexto, compreender os avanços e, consequentemente, 
impasses que estão relacionados às auditorias internas para manutenção de um SGA no campo teórico e prático 
é de suma importância. 
 
 
OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa está voltado para analisar as contribuições e os desafios inerentes à implementação 
de auditorias internas no Sistema de Gestão Ambiental do VerdeGreen Hotel, realizadas no último programa 
de auditoria, ano base 2013. A construção dessa pesquisa constitui uma oportunidade de aprofundar o 
entendimento sobre o aprimoramento de um SGA a partir da análise das auditorias internas. 
 
 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem na avaliação do processo de auditoria interna o nível basilar para suas considerações. Nesse 
sentido, a fim de realizar o objetivo proposto, utilizou-se de um estudo de caso, baseado em dados qualitativos. 
A análise a que se propôs a presente pesquisa refere-se às auditorias correspondentes ao período de 2013.  

 
A pesquisa foi realizada no VerdeGreen Hotel, que está localizado no litoral paraibano do bairro Manaíra, e 
pertence ao município de João Pessoa - PB. O VerdeGreen Hotel foi inaugurado em dezembro de 2008, e é 
classificado como Hotel superior de quatro estrelas, dispondo de 140 unidades habitacionais, possui 
características para o atendimento do turismo coorporativo. A escolha do local foi determinada por ser uma 
empresa que possui um SGA implantado e certificado.   
 
Muitas são as características que fazem do VerdeGreen Hotel um empreendimento sustentável, entre elas, o 
uso do chuveiro quente a partir de energia solar, uso de cerâmica natural para revestimento, descargas com 
duplo acionamento, entre outros serviços, o hotel possui um SGA certificado, que foi implementado em 2010 e 
certificado em 2012. (RAMOS, 2013) 

 
As técnicas utilizadas para realização desse estudo seguiu um percurso metodológico iniciando com 
levantamento de dados primários por consulta bibliográfica sobre as normas ISO que abordam as temáticas 
SGA e auditorias, respectivamente ABNT NBR ISO 14001:2004 e ABNT NBR ISO 19011:2012. Em seguida, 
foi feito uso de questionário, elaborado a partir de três categorias inerentes a implementação de uma auditoria: 
Instrumentos, Procedimentos e Recursos Humanos. Para a criação do questionário utilizamos o Google Forms, 
uma ferramenta do Google Docs que permite construir formulários e/ou questionário e compartilhá-los para 
múltiplos correios eletrônicos. O questionário foi aplicado em rede (on line), através de um link direto, 
encaminhado para os gestores que compõem o Comitê Verde, coordenação dentro do empreendimento 
hoteleiro, responsável por definir a política ambiental e tomar decisões sobre o Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA).  

 
Após a coleta dos dados, foi realizada a análise dos resultados utilizando o método Análise de Conteúdo. Com 
base em Silva e Fossá (2013), e Moraes (1999) inicialmente foi realizada uma leitura geral do material 
coletado, com objetivo de responder a pergunta “dizer o quê?”, tornando a análise temática à base da análise 
dos dados para esse estudo. Comparamos as respostas e realizamos a interpretação, respaldadas no referencial 
teórico. 
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RESULTADOS OBTIDOS  
 
Como forma de coletar e conferir as informações foram utilizadas três categorias: instrumentos; procedimentos 
e recursos humanos – Considerados para esse estudo os eixos de análise que compreendem a execução da 
auditoria. 
 
Os resultados referentes à primeira categoria “Instrumentos” descrevem quais os materiais utilizados pelo 
Comitê Verde na preparação e execução de uma auditoria interna. Identificamos que os instrumentos de 
auditoria utilizados pelo empreendimento hoteleiro são: 

 
 Check List (lista de verificação): é montada de acordo com cada área definida na auditoria.  
 Acompanhamento dos auditores: A avaliação dos auditores é realizada, dentro da auditoria, através 

de um check list. (Quem aplica o check list é o auditor líder). 
 Matriz de auditores internos: A matriz de auditores é utilizada para verificar a interdependência e, 

onde estão os responsáveis pelos setores auditados. Na preparação de uma auditoria, na hora da 
seleção de auditores, essa matriz é consultada; 

 Relatório de auditoria de gestão ambiental: O uso do relatório na auditoria serve de controle das não 
conformidades tratadas. 

 
Dos instrumentos identificados e descritos nos questionários, o que apresentou ser mais utilizado dentro das 
auditorias internas do empreendimento hoteleiro foi o check list. Todos os instrumentos utilizados pelo Comitê 
Verde passam por uma atualização anual, com exceção do check list que pode ter um item incluído ou 
suspenso de acordo com o definido pelo auditor coordenador.  
 
Durante a análise documental percebemos que check list é considerado a base da auditoria interna, e que cada 
check list é pensado de acordo com as especificidades da unidade auditada. Ele transmite e indica o que a 
auditoria quer identificar. É, portanto, considerado um guia, pois ele é quem conduz a auditoria interna. Nele 
ficam registradas as conformidades e não conformidades encontradas. Seiffert (2013) destaca que usar lista de 
verificação é ferramenta preponderante no processo de execução de auditoria, pois essa ferramenta é a base 
documental para a execução da auditoria, revestindo-se posteriormente em um registro de que a mesma foi 
realizada.  
 
Com base na análise pertencente à categoria “Instrumentos” percebeu-se que o Comitê Verde tem seus 
métodos de preparação e coleta de dados bem definidos, e tem no checklist o instrumento de maior utilização e 
dificuldade durante a aplicação da auditoria. 
 
A segunda categoria busca compreender os procedimentos de gestão que são utilizados para operacionalizar os 
dados coletados em uma auditoria interna. 
 
Considerando as respostas fornecidas pelo Comitê Verde do VerdeGreen Hotel, e analisando-as; os resultados 
dos questionários enfatizam um procedimento de gestão interno que visa orientar a todos os colaboradores 
envolvidos na condução da auditoria a identificar, prevenir e tratar as não conformidades. Caso seja detectada 
uma não conformidade, essa deverá ser emitida no Registro de Oportunidade de Melhoria (ROPM). O ROPM 
é um formulário padrão, que possui campos a serem preenchidos sobre a apresentação da não conformidade ou 
possível falha encontrada. 
 
Cada não conformidade deve ser registrada para que sejam analisadas. Faz-se uma análise imediata para 
resolver paliativamente, se precisar, e depois é realizada a análise da causa, onde se faz o uso do Diagrama de 
Ishikawa, também conhecido como Diagrama espinha de peixe.  
 
Identificada à causa do problema, o campo a ser preenchido em seguida é o que compete à elaboração do plano 
de ação. Esse plano de ação é baseado na ferramenta 5W2H. A ferramenta 5W2H representa uma sigla que 
corresponde a 07 perguntas em inglês: para o 5W são “What? Who? Where? When? Why?” – O quê? Quem? 
Onde? Quando? Por Quê?; E para o 2H How? How Much – Como? Quanto custa? 
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Sobre o uso desses métodos nos procedimentos na auditoria, Seiffert (2013, p.121) afirma que “inúmeros 
métodos adotados na qualidade em geral podem ser empregados como apoio para a identificação de causas 
básicas de não conformidades e implementação das ações corretivas e preventivas necessárias”. 
 
Nos resultados obtidos observamos que é no ROMP que são utilizados as ferramentas; primeiro utiliza-se o 
Diagrama de Ishikawa, para encontrar a causa dessa não conformidade, ou seja, a raiz do problema. E, por 
último é o 5W2H para ajudar na elaboração da ação pretendida para desenvolver o plano de ação. 
 
Depois do ROPM, onde acontece a análise pelo Diagrama de Ishikawa e a definição do plano de ação pelo 
5W2H, as principais não conformidades tratadas e/ou não, vão para a resolução no relatório final. 
 
Após análise da categoria “Procedimentos” percebe-se que o Comitê Verde faz uso de dois procedimentos 
específicos bastante conhecidos como ferramentas da gestão da qualidade, mas que vêm ascendendo para a 
gestão ambiental dentro da identificação da causa de não conformidade e definição de plano de ação.   

 
A terceira categoria “Recursos Humanos” está relacionada à disponibilidade de funcionários aptos para 
atuarem assertivamente dentro de uma auditoria interna. A equipe de auditoria do empreendimento hoteleiro é 
formada pelo próprio quadro de funcionários, de modo que a organização não encontra dificuldade em 
identificar os profissionais com os requisitos necessários para a preparação e execução de uma auditoria, pois 
esses funcionários são criteriosamente capacitados. O processo de formação dos funcionários dá-se dentro da 
organização, que dispõe de um programa para capacitar os auditores internos, denominado “programa de 
treinamento em auditoria interna”, que é baseado numa carga horária mínima de 24 horas. Desse tempo, 20 
horas são dedicadas para compreensão das teorias, e quatro horas para atividades práticas de acompanhamento 
de uma auditoria interna.  
 
Na auditoria interna os profissionais precisam compreender os processos que envolvem o entendimento e 
aplicação de uma auditoria, pois “a confiança no processo de auditoria e a capacidade para atender a seus 
objetivos dependem da competência dos indivíduos que estão envolvidos no planejamento e na realização das 
auditorias, incluindo os auditores e os líderes da equipe de auditoria.” (ISO 19011:2012, p.28-29). 
 
Além da compreensão teórica e prática, os auditores internos têm seu comportamento pessoal avaliado durante 
a execução da auditoria, e devem atender a sete princípios: organização; foco; capacidade de síntese; 
relacionamento interpessoal; flexibilidade; ética; comprometimento com o trabalho. Para avaliação dos 
auditores, a ABNT NBR ISO 19011:2012 recomenda que critérios de análise sejam estabelecidos: qualitativo 
quando para realizar a analise do comportamento pessoal e do desempenho das habilidades; e quantitativo para 
avaliar as experiências de trabalho e educação, o número de auditorias já realizadas e o tempo de duração dos 
treinamentos. É recomendado pela ABNT NBR ISO 19011:2012 que as competências dos auditores 
necessitam de uma manutenção, por meio de desenvolvimento profissional e participação nas auditorias. 
(podendo ser atingidos como, por exemplo, experiência adicional de trabalho, treinamentos, estudos 
particulares, liderança, participação em reuniões, seminários e conferências, ou outras atividades pertinentes). 
 
A partir da análise dos resultados da categoria “Recursos Humanos” constata-se que são os próprios 
funcionários os responsáveis por conduzir as auditorias internas do sistema de gestão ambiental do 
VerdeGreen Hotel, e, para que isso ocorra, eles passam por processo de formação através de desenvolvimento 
das habilidades técnicas e pessoais requeridas para uma auditoria. 
 
Com os resultados relacionados às categorias selecionadas (instrumentos, procedimentos e recursos humanos) 
não se constatou grandes problemas correspondentes à realização das auditorias internas do SGA do 
VerdeGreen Hotel. A dificuldade verificada reside na complexa tarefa de manter o atendimento dos requisitos 
e diretrizes associadas ao SGA pela norma ABNT NBR ISO 14001:2004, ou seja, os instrumentos e 
procedimentos utilizados para a realização das auditorias internas. Instrumentos de verificação do SGA 
carecem de atualizações constantes tendo em vista, não só a manutenção do SGA implantado, mas, sobretudo a 
persecução da melhoria continua do SGA.  
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No que concerne a formar e instrumentalizar os auditores internos. É uma tarefa constante da organização que 
dedicar recursos financeiros, tecnológicos e humanos destinados ao desenvolvimento dos auditores internos, 
pois se verifica que a boa formação dos recursos humanos repercute positivamente na melhoria contínua do 
SGA, por outro lado, a má formação ou mesmo a perda desses colaboradores contribuiria negativamente para o 
SGA do VerdeGreen Hotel. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Constatou-se que as auditorias internas do VerdeGreen Hotel  ocorrem baseadas em métodos bem definidos de 
coleta e tratamento de informações, assim como a manutenção de uma dedicada capacitação dos seus 
colaboradores. Observou-se ainda que os principais desafios para implementar uma auditoria interna estão 
relacionados a manutenção e atualização dos instrumentos e procedimentos inerente a realização de uma 
auditoria, bem como a devida formação e atualização de uma equipe de auditores internos. 
 
Diante desse quadro é possível inferir que as auditorias internas realizadas pelo VerdeGreen Hotel no último 
programa de auditoria, ano base 2013, implementado tem agregado valor ao SGA da organização, pois 
considera as peculiaridades que envolvem a organização no que se refere aos aspectos instrumentais, 
procedimentais e de recursos humanos, viabilizando assim, o amadurecimento e garantindo a manutenção da 
certificação ambiental obtida para seu Sistema de Gestão Ambiental. 
 
A organização demonstrou ser vigilante no que tange aos procedimentos inerentes às auditorias internas, tendo 
em vista aprimorá-los sempre. Essa dedicação pode está relacionada à cultura organizacional do hotel, que 
possui a responsabilidade socioambiental como diferencial de mercado no seu perfil de empreendimento. 

 
A pesquisa possibilitou compreender a intima relação que existe entre a auditoria interna e o amadurecimento 
do SGA. As auditorias internas são instrumentos de grande importância no processo de melhoria continua do 
SGA, pois a partir da sua implementação são criadas oportunidades para alcançar a eficiência e eficácia do 
SGA, bem como o desenvolvimento de uma cultura organizacional da empresa pautada pelas questões 
ambientais. 
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