
FASE 1 CONCLUÍDA
Publicado o documento das melhores 
práticas e orientações, que pode 
ser utilizado por todo o setor para 
implementar ou manter sistemas de 
gestão ambiental segundo a norma 
ISO 14001:2015. Disponível em inglês, 
francês, alemão, português e espanhol 
no site da IAEG.

FASE 2 — DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA 
DE MATURIDADE DO SGA
• Muitos fornecedores de pequeno e médio porte não contam 

com os recursos para estabelecer um SGA eficaz e podem se 
intimidar com todas as exigências da norma ISO 14001. 

• Isso pode resultar no aumento dos riscos da cadeia de 
suprimentos e fazer com que não sejam aproveitadas as 
oportunidades de melhoria de proteção ambiental e redução 
de custos no setor aeroespacial.

• A norma ISO 14001:2015 requer um foco maior em processos 
terceirizados da cadeia de suprimentos, bem como nos bens 
e serviços adquiridos. As empresas estão buscando trabalhar 
em colaboração mais estreita com seus fornecedores 
para compreender os riscos ambientais e desenvolver 
oportunidades mútuas.

NOSSO OBJETIVO
Incentivar a adoção mais ampla do SGA em 
um nível adequado considerando o porte e os 
riscos ambientais do fornecedor de maneira 
economicamente viável, coerente e que 
forneça apoio.
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PRÓXIMOS PASSOS 
Alinhamento de uma 
abordagem em níveis  
dos requisitos da 
ISO 14001:2015 e dos 
indicadores de  
desempenho chaves  
para toda a cadeia  
de suprimentos  
aeroespacial  
(a ser desenvolvido pela WG7).

• Quatro níveis de 
maturidade com 
componentes do SGA 
em cada nível.

• Expectativas baseadas 
no porte e no perfil 
de riscos ambientais 
da empresa.
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