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Evidência (s) -

Todas as funções, responsabilidades e tarefas mencionadas neste documento são desempenhadas pelos
Colaboradores da Arval sem distinção de Gênero.

Departamento

SGA (Sistema de Gestão Ambiental)

Responsabilidade

- Em conjunto com os gestores das áreas, levantar os
Aspectos ambientais e avaliar seus impactos. - Determinar os
controles operacionais para mitigar os impactos  ambientais.
– Comunicar e conscientizar as pessoas que atuam em nome da
organização sobre seus aspectos e impactos ambientais
significativos.

Partes Interessadas - Ter um entendimento sobre a Política Ambiental e sua importância

Sumário Executivo

A política ambiental aplica-se a todas as partes interessadas da Arval Brasil.

Esta política tem como objetivo definir os compromissos ambientais da Arval Brasil e atender o item 5.2 Política
Ambiental da Norma ISO 14001: 2015.

Histórico de Revisão do Procedimento
Versão Data de Validação Principais Mudanças

1.0 31/03/2022 Criação do procedimento

Abreviatura

SGA: A sigla se refere ao Sistema de Gestão Ambiental. Ele é um conjunto de elementos inter-relacionados ou
interativos de uma organização, para estabelecer políticas e processos para alcançar esses objetivos. Tem como
responsabilidades gerenciar aspectos ambientais, cumprir requisitos legais e outros requisitos estabelecidos pela
própria organização, e abordar riscos e oportunidades.
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ISO 14001: Norma Internacional de Gestão Ambiental
Partes interessadas: Pessoas ou organizações que tem algum tipo de interesse que a sua organização sobreviva e
entregue produtos ou serviços aos clientes de forma consistente, atendendo a requisitos dos próprios clientes,
estatutários e regulamentares aplicáveis.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 4 / 5

A Arval Brasil LTDA é uma organização que atua com os serviços de locação de veículos para frotas

empresariais sem condutor, e gestão de frota alugada ou própria a seus clientes, em todo o território nacional.

A Política de Gestão Ambiental é um guia central, por meio do qual a companhia assume os seguintes

compromissos, em respeito aos colaboradores e ao meio ambiente, e que estão de acordo com seu direcionamento

estratégico:

Compromissos:

• Atender os requisitos legais ambientais e outros requisitos subscritos pela organização; • Proteger o meio

ambiente e mitigar a poluição decorrente de suas atividades, por meio da redução das  emissões atmosféricas

da frota e consumo de papel;

• Manter os candidatos a fornecedores com avaliação ambiental durante as negociações de parceria com a

organização;

• Promover campanhas de conscientização ambiental;

• Melhorar continuamente o sistema gestão ambiental, buscando alternativas de melhoria viáveis ao  negócio.

A Política é importante também como requisito para a certificação ISO 14001. Elaborada por um comitê

internacional (International Standardization Organization) nos anos de 1990, a certificação tem como objetivo

prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças

das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas.

Nos anos 90 iniciou-se um movimento de conscientização ambiental no mundo corporativo devido ao aumento da
preocupação da sociedade em geral com a natureza, especialmente com as questões climáticas e poluição dos
ecossistemas.

Neste contexto foi criado um comitê na ISO para a discussão de padrões a serem adotados pelas empresas para
que houvesse uma verificação de conformidade ambiental de seus processos. Assim, uma empresa que possui o
certificado da ISO 14001 passa a ser automaticamente reconhecida como organização em conformidade
ambiental.

Apesar de não ser obrigatória no Brasil, a certificação é um importante passo para um olhar responsável da
organização para questões ambientais, direção para qual a Arval caminha cada vez mais.



2. PROCEDIMENTOS

Esta política se desdobra em procedimentos, os quais contém o detalhamento dos processos, etapas, aprovações
necessárias entre outras informações específicas de cada um.

Os procedimentos são:

- Manual do SGA
- Procedimento de Controle de Documentos

- Procedimento de Auditoria Interna
- Procedimento de Ações Corretivas
- Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais
- Procedimento de Requisitos Legais
- Procedimento de PAE
- Procedimento de Coleta Seletiva
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