Quando se trata do assunto sobre sistemas de gestão ambiental, é comum que a empresa assuma o compromisso para
que sua atuação esteja em conformidade com a legislação e
que também esteja alinhada com as práticas sustentáveis de
mercado. Essa postura eleva a empresa e seus colaboradores
a um novo patamar que podemos destacar:
Segurança Jurídica
Postura Ambiental Responsável
Melhoria nas atitudes do público interno
Controle dos processos e registros
Os aspectos ambientais como item que faz parte do negócio
da empresa ainda não é bem compreendido pelo gestor e às
vezes o reconhece como mais uma burocracia ou custo para
o negócio. Entretanto, os aspectos ambientais fazem parte do
negócio e risco da empresa e portanto devem desde sempre
estar incluídos na composição do produto ou serviço prestado. Aliás, hoje a questão ambiental para uma companhia é vital a sua sobrevivência.
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Nós da GA, vemos os sistemas de gestão ambiental como
uma poderosa e aliada ferramenta de tomada de decisão
que pode sem dúvida alguma auxiliar na direção do crescimento sustentável da companhia. Pra nós, sustentabilidade na empresa, passa por uma administração planejada
onde são considerados todos os aspectos ambientais que
podem interferir no crescimento equilibrado e eliminando a
possibilidade de surpresas que podem interferir no atingimento de suas metas.

COMO

FAZEMOS
Conhecendo a Empresa
Fazemos o reconhecimento das
característica do produto ou
serviço da empresa para que
o sistema se desenvolva com a
marca da empresa.

Uma gestão voltada a integração
dos aspectos ambientais é um
grande passo para o crescimento.
Se a empresa já possui um sistema
de gestão, ótimo, vamos trabalhar
para extrair o melhor dele para
os processos da empresa. Caso
não exista, nossa equipe elabora
o sistema e seus programas
associados.

Programas claros
e operacionais
Escrevemos programas
ambientais objetivos e focados
no resultado, de fácil linguagem
e rastreáveis. Isso permite que
todo o grupo envolvido seja
incluído nas ações.

Dispomos de ferramentas
que concentram as
informações em único local
e de contínua atualização.
Todas as informações ficam
disponíveis online e podem ser
acessados a partir de qualquer
dispositivo e no formato
desejado. Mantemos toda essa
organização sem a necessidade
de envolver colaboradores da
empresa.

Entrega de resultados

Documentação legal
Enquadrar a atividade do
empreendimento aos aspectos
legais vigentes é de suma
importância para a existência
da empresa e sua proteção
jurídica. Não adianta ter boas
práticas sem o devidamente
ordenamento legal.

Controle de processos
e recursos

Mapeando processos e
custos ambientais relacionados
Nem sempre é fácil
compreender os custos
ambientais relacionados
ao produto ou serviço
prestado. Fazemos todo
esse reconhecimento que
será o ponto de partida a a
estruturação de programas e
sistemas. É nesse ponto que o
sistema ambiental integrado
passa a ser um aliado da
administração.

Envolvendo colaboradores
O sucesso de uma gestão (seja
ambiental ou qualquer outra)
passa obrigatoriamente pela
equipe de colabores internos e
prestadores externos. São eles o
time de frente que é o primeiro
a se deparar com situações
adversas nos processos e então
devem estar comprometidos
com o sistema da empresa.
Fazemos a qualificação na
prática, no dia-a-dia. Nada mais
didático que uma ação nesse
formato.

Nossas ferramentas organizam
e integram as questões de
planejamento e as rotinas de
processos para fazer a análise
crítica do sistema, identificando
falhas, oportunidades de
melhorias e indicadores
de sucesso. Também gera
relatórios, treinamentos e
apresentações que pode vir a
incorporar a documentação
institucional da empresa, seja
para colaboradores, acionistas e
para o mercado.

Permita-nos uma
apresentação. Vamos
até você e
desenvolvemos uma
solução sob medida.

