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 Revisão ISO 14001:2015 

Dez anos após sua última revisão (2004) foi 
disponibilizada a versão DIS (Draft International 
Standard) da ISO 14001. Para jan/15 está 
programada a publicação da versão FDIS (Final 
Draft International Standard), caminhando para a 
publicação definitiva em mai/15. 
 

A recomendação é a mesma que da  
ISO 9001:20015, apenas acompanhar as 
mudanças. 
 

Ainda é cedo para mudar o SGA. Uma boa ação 
que pode ser tomada é provisionar recursos para os 
próximos anos para adequar o SGA. Afinal, em 
algumas empresas, já estamos elaborando os 
orçamentos dos próximos ciclos. 
 

Abordaremos a interface dessas mudanças no 
Workshop ISO 9001:2015, que será realizado pela 
E2S no dia 04 de setembro. Mais informações e 
inscrições no site. 
Fonte: http://www.iso.org/iso/iso14001_revision 

A crise e a estratégia 

O mercado está em um momento delicado onde, 
para muitas empresas, é necessário tomar atitudes 
imediatas antes que seja tarde. Queda nas vendas, 
no faturamento e, principalmente, na rentabilidade é 
algo que está em pauta nas mesas de reuniões nos 
dias atuais. 
 

Nossa sugestão é buscar novas soluções, além das 
habituais, para promover a retomada dos bons 
resultados. Sendo assim, uma ferramenta 
recomentada é o Business Model Canvas (BMC), 
que permite esboçar modelos de negócios de 
maneira colaborativa e visual através da geração de 
ideias em 9 blocos do modelo de negócio. Os nove 
blocos convidam a organização a refletir sobre: 
Infraestrutura 
 Atividades chave 
 Recursos necessários 
 Parcerias 

Oferta 
 Proposta de Valor 

Clientes 
 Segmentos do mercado 
 Relacionamento 
 Canais 

Finanças 
 Estrutura de custos 
 Fontes de receita 

 

Entrem em contato e entendam como as empresas 
GE, Michelin, Gillette, SAP e outras desenvolveram 
modelos de negócios inovadores e sustentáveis a 
partir desta metodologia. 
 

Sugestão de leitura: BMC da Alta Book Editora. 

Continua a regulamentação do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 
 

Após a publicação em maio do Decreto 8.235/14, que 
regulamenta Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), e da Instrução Normativa MMA, 02/12, que 
dispõe sobre o funcionamento do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), em 07/ago foi publicada a Instrução 
Normativa 12/14, que define sobre a suspensão das 
sanções de infrações cometidas antes de 22 de julho 
de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação. 
 

O Novo Código Florestal (Lei 12.651) determinou, em 
2012, que os imóveis rurais, com passivo ambiental 
relativo às áreas de preservação permanente (APP) 
e/ou reserva legal abaixo dos mínimos obrigatórios, 
poderiam proceder à regularização mediante adesão 
aos Programas de Regularização Ambiental (PRA), 
através do preenchimento do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR).  
 

Caso tenha dúvidas nos procedimentos da nova 
regulamentação, ou na utilização e registro no CAR, 
entre em contato que estaremos felizes em ajudar! 
 
Fonte: Instrução Normativa IBAMA 12, de 06 de agosto de 2014. 
(DOU de 07/08/ 2014 - Seção 1) 
 

Empresas do Estado de São Paulo devem fazer 
seu Inventário de Emissões até 31 de agosto  
 

Os empreendimentos que desenvolvem as atividades 
descritas no art. 3º da Decisão de Diretoria 254 da 
CETESB, ou que emitam mais de 20.000 t/ano de 
CO2 equivalente, devem declarar suas emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), mediante o 
preenchimento do formulário disponível no site da 
CETESB com o envio da respectiva memória de 
cálculo em planilha. 
 

Fonte: CETESB (http://www.cetesb.sp.gov.br) 

Requisitos da nova NR-13 – Caldeiras e Vasos de 
Pressão 
 

Como parte do trabalho de revisão das normas de 
saúde e segurança, a nova NR-13 entrou em vigor em 
02 de maio de 2014 e poucos deram atenção às suas 
novas disposições. 
  

Entre as novas prescrições para Caldeiras e Vasos de 
pressão estão novos prazos dos relatórios de 
inspeção de segurança e o fim do teste hidrostático 
obrigatório na inspeção de segurança periódica, que 
passa a ser realizado de acordo com o código de 
projeto. 
 

Em caso de dúvidas no cumprimento destas e outras 
obrigações, entrem em contato! 
 

Fonte: Portaria MTE 594, de 28 de abril de 2014. 
(DOU de 02/05/ 2014 - Seção 1) 

Aplicação de BMC 
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