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RESUMO 

Este trabalho focaliza o tema Atuação Responsável®: Ações e Percepções sobre 
Responsabilidade Socioambiental na Indústria Química Brasileira, de natureza 
exploratória, teve o objetivo de investigar até que ponto o reconhecimento da 
urgência de ações para a proteção e o desenvolvimento dos aspectos sociais e 
ambientais no Brasil são percebidos e revelados no cotidiano dos gestores do 
Programa Atuação Responsável® no contexto da Indústria Química Brasileira. Para 
tanto foi realizada uma avaliação deste Programa implementado no Brasil, tendo-se 
como fonte de informação, relatórios emitidos pela Associação Brasileira das 
Indústrias Químicas – ABIQUIM, publicações específicas e outras de interesse, por 
conter temática correlacionada e de interesse para as conclusões finais do trabalho. 
Além disso, foi feita uma pesquisa com os Gestores do Programa Atuação 
Responsável das indústrias químicas no Brasil. Através desta pesquisa realizada 
junto aos Gestores do Programa Atuação Responsável® foi possível identificar 
termos e expressões que compõem o chamado núcleo central da representação 
social da Indústria Química, segundo a percepção destas lideranças. Podemos 
assim concluir, segundo a percepção dos coordenadores do Atuação Responsável, 
pela existência de uma representação social no contexto da indústria química 
brasileira, que revela uma forte preocupação com o chamado desenvolvimento 
sustentável, especialmente no que se relaciona com os aspectos ambientais e da 
qualidade de vida -  ainda que na prática, seja apenas apreendida através da 
análise documental e das respostas ao questionário -  demonstrando  não atuar de 
forma sistêmica e homogênea, com pro-atividade e de forma ampla para a melhoria 
do socioambiental, revelando-se uma postura ainda muito forte em ações que visam 
especialmente a melhoria dos resultados internos e somente intramuros.   

 
Palavras-chave: Atuação Responsável®. Responsabilidade Social Corporativa. 
Representação Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This work focuses to the theme Responsible Care®: Action and Perceptions on 
Socio-environmental Responsibility in the Brazilian Chemical Industry, of 
investigative nature, aimed to investigate which point of recognition of the urgency of 
action for the protection and the development of the social and environmental 
aspects in Brazil are perceived and disclosed in daily of the managers of the 
Responsible Care® Program in the context of the Brazilian Chemical Industry. For in 
such a way an evaluation of this Program implemented in Brazil was carried through, 
using as source of information, reports emitted by the Brazilian Chemical Industries 
Association - ABIQUIM, specific publications and others of interest, for containing 
thematic correlated and of importance for the final conclusions of the work. Moreover, 
a research with the managers of the Responsible Care® Program of the chemical 
industries in Brazil was made. Through this research carried through together to the 
Managers of the Responsible Care® Program it was possible to identify terms and 
expressions that compose the central nucleus, as it is known, of the social 
representation of the Chemical Industry, according to perception of these 
leaderships. We can thus conclude, according to perception of the coordinators of 
the Responsible Care® Program,  for the existence of a social representation in the 
context of the Brazilian chemical industry, which reveals  a strong concern with the 
named sustainable development, especially in that it  refers to the environmental 
aspects and of  the quality of life - although in the practical way, it has been 
apprehended only through the documental analysis and by the answers of the 
questionnaire - demonstrating not to act in a systemic and homogeneous form, with 
pro-activity and in an ample way for the improvement of the socio-environmental, 
disclosing a position still very strong in action that specially aim at the improvement of 
the internal results and only intramural ones. 
 
 
WORDS-KEY: Responsible Care® Program. Corporative Social Responsibility. 
Social Representation. 
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 Observa-se que nas últimas décadas do século passado e neste limiar no 

novo milênio, os movimentos e exigências relacionados ao meio ambiente têm 

tomado dimensões universais, com forte envolvimento da comunidade humana face 

ao reconhecimento de que o planeta não suporta tanta destruição e nem tanto lixo e 

impacto ambiental. Coerente, portanto, que no bojo destas crescentes preocupações 

dos seres humanos, o que nos revela Fontoura (2001, p.1): 

A preocupação com o meio ambiente assumiu um papel muito importante 
para a civilização contemporânea. Os questionamentos ambientais 
tornaram-se presentes na discussão dos mais diferentes temas abordados 
cotidiano: da pobreza dos países em desenvolvimento à recuperação de 
áreas devastadas pela poluição química; da extinção de determinadas 
espécies e a conseqüente perda de biodiversidade até a comercialização de 
produtos transgênicos; do aquecimento global até o buraco na camada de 
ozônio, etc . 

 O homem contemporâneo vive numa sociedade de consumo e é impelido 

constantemente a consumir cada vez mais, gerando um círculo vicioso do ponto de 

vista econômico.  Este processo tem ocasionado um círculo vicioso também do 

ponto de vista ambiental. Impactos ambientais relevantes e um histórico de 

acidentes, especialmente aqueles ocorridos ao longo das últimas décadas do século 

passado, gerando mortes, doenças genéticas, devastações de áreas produtivas, o 

desaparecimento de dezenas de espécies animais, com repercussão mundial, 

confirmam as palavras de Brundtland et al. (1991 apud FONTOURA,2001,p.9), 

quando se referindo à indústria e ao comércio considera que são eles “talvez o 

principal instrumento de mudança que afeta as bases dos recursos ambientais do 

desenvolvimento mundial”. Ainda, em decorrência dos grandes acidentes e dos seus 

impactos socioambientais, conforme supracitados e das repercussões causadas em 

nível mundial, cresceu entre a sociedade a preocupação com as questões 

ambientais, conforme relata Fontoura (2001, p.7): 

Observou-se um amadurecimento da sociedade para as questões 
ambientais: se outrora a ecologia era vista como manifestação de minorias 
radicais e retrógradas, que ignoravam o desenvolvimento econômico, 
atualmente, é comum observar-se a ênfase ecológica nos discursos de 
presidentes de companhias multinacionais e de países. 

 E foi então que em resposta a esta verdade, o meio empresarial começou a 

organizar-se para promover iniciativas em prol da questão ambiental. Surge então, 

em 1984, a primeira iniciativa deste tipo, o programa Responsible Care®, que é um
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código de conduta criado pela indústria química no Canadá e adotado pela 

Associação Brasileira das Indústrias Químicas - Abiquim.  Lançado no Brasil em 

1992, com o nome de Programa Atuação Responsável®, incorpora mais 

hodiernamente, também, aspectos da chamada responsabilidade social corporativa. 

Se antes da era capitalista o meio ambiente foi capaz de reagir às 
atividades antropocêntricas, restabelecendo o equilíbrio ecológico, com a 
industrialização este equilíbrio foi rompido. A era capitalista, decorrente da 
revolução industrial, trouxe consigo o aumento do consumo dos recursos 
naturais e da degradação ambiental (FONTOURA, 2001, p. 6). 

  A experiência e vivências práticas na coordenação de projetos 

socioambientais no setor privado, em especial aqueles relacionados com a indústria 

química nacional, foi um dos motivadores para a realização do presente estudo. Este 

trabalho se propõe a identificar aspectos relevantes das diferentes percepções dos 

Gestores do Programa Atuação Responsável®, sobre os problemas socioambientais 

da modernidade e, especialmente quanto à força desta percepção para o 

estabelecimento, ou não, de uma representação social específica, no seio deste 

segmento industrial, capaz de fomentar ou não a melhoria contínua de suas 

atividades. 

   Estas diferentes percepções se tornam evidentes quando analisadas as 

formas como as pessoas percebem, usam e divulgam o conhecimento sobre si, 

sobre os outros e sobre a organização a qual pertencem. Certamente estes 

conhecimentos diferenciados contribuem para a formação de uma subjetividade 

específica para cada segmento social, o que muitas vezes, contribui para o 

distanciamento e a geração de dificuldades interativas importantes entre os diversos 

setores da sociedade. Em que pese as diferenças, geradoras destes entraves, 

mostra-se necessário entender de que forma esse conhecimento interfere na ação 

cotidiana das pessoas de liderar, decidir, negociar, estimular, avaliar, agir e interagir. 

Assim, este trabalho também busca contribuir para a elevação do nível do 

entendimento destes mecanismos de interação e possibilitar a quebra de antigos 

paradigmas e a inspiração de novos paradigmas capazes de levar a processos de 

gestão solidária e ao desenvolvimento sustentável.  
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1.1 O Problema – Origem do Estudo 

 Os cidadãos em geral têm demonstrado cada vez mais, preocupação com 

referência à produção, e utilização em sua comunidade de produtos perigosos, os 

quais possuem considerável potencial de causar danos à comunidade e ao meio 

ambiente. A crescente visibilidade dos chamados impactos ambientais e, por 

conseqüência, a crescente repercussão mundial destes acontecimentos junto aos 

diversos públicos, tem feito crescer em nível mundial, as preocupações com o meio 

ambiente. Neste processo é nítida a correlação feita, pelo grande público, entre os 

grandes impactos ambientais e a produção, o transporte e o uso de substâncias 

químicas perigosas. Este fato tem levado as empresas que lidam com este tipo de 

material (e, neste contexto se inserem as indústrias químicas), a serem vistas pelo 

público em geral como as principais vilãs, responsáveis diretas pela mudança do 

clima e suas conseqüências, como o aquecimento global, a destruição da camada 

de ozônio, o derretimento das grandes geleiras, a elevação do nível do mar, o 

incremento de ocorrências de grandes desastres naturais, dentre outros.   

 Em que pese os esforços despendidos pela indústria química, através do 

desenvolvimento de programas tipo “portas abertas” e mesmo o Atuação 

Responsável® há ainda um considerável desconhecimento desses movimentos e  

ações por parte do grande público. Por quase duas décadas as indústrias do 

segmento químico, associadas à Abiquim, desenvolvem e implementam ações de 

melhoria contínua em segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e de 

responsabilidade social. No entanto, existe ainda um desconhecimento generalizado 

dessas ações por parte do grande público. Por conta desta baixa visibilidade, 

segundo Fontoura (2001, p.22):   

A indústria química vem enfrentando, nos últimos anos, uma série de 
desafios impostos por questionamento de algumas partes interessadas 
neste ramo da atividade humana: as organizações não-governamentais 
ambientalistas, as autoridades governamentais e a sociedade, formada por 
indivíduos que ora reivindicam posicionamentos no papel de consumidores 
e ora no de trabalhadores da indústria química.  

 O assunto certamente gera polêmicas, especialmente quando analisamos as 

várias correntes de interpretação sobre o que seja Responsabilidade Social 

Corporativa e verificamos as diferentes percepções, seja individual ou coletiva, 
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relacionadas às ações socioambientais voluntárias, especialmente aquelas 

relacionadas com empresas privadas. Dupas (2002 apud BEGHIN,2005, p.10) 

pergunta quais são as razões desse repentino interesse das empresas pelas 

questões sociais.   

Discutindo sobre Responsabilidade Social Corporativa, segundo David 

Herderson (apud BEGHIN, 2005, p.10) que já foi um dos principais economistas da 

Organização para  a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), trata-se 

de uma armadilha na medida em que a “boa cidadania empresarial" não é gratuita e 

seu custo adicional acaba sendo pago pela sociedade por intermédio dos preços. 

 Este ponto de vista é reforçado quando, apesar dos esforços despendidos 

pelos gestores de programas como o Atuação Responsável® da indústria química, 

observa-se que ainda, alguns pesquisadores e especialistas permanecem com o 

ponto de vista fechado na idéia de que o ativismo social empresarial é uma maneira 

de encobrir a incessante busca por mais lucratividade, não contribuindo com a 

democracia, a inclusão social e a proteção ambiental. Naturalmente este ponto de 

vista não é unânime mesmo entre os pesquisadores e especialistas. Pois muitos 

deles entendem que se ocorrer da empresa não atender seus acionistas, não haverá 

empresa e, por conseguinte não haverá responsabilidade social corporativa ou 

mesmo o Programa Atuação Responsável®. Antes de qualquer coisa, uma empresa 

é um negócio e como tal visa lucro para seus acionistas, mesmo através de projetos 

socioambientais e, esta é uma visão realista.  

As empresas amadurecem nesta relação e, é possível comprovar isto, como é 

o caso da posição expressa pelo International Council of Chemical Association – 

ICCA, que reconhece o desenvolvimento da Responsabilidade Social Corporativa, 

como item estratégico e, portanto considera que deve ser tratado e desenvolvido 

pelas corporações  dentro de uma perspectiva realista e positiva.  

Um número crescente de indústrias químicas de todos os tamanhos está 
reconhecendo que a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) se 
transformou num item estratégico para muitos negócios. As companhias que 
escolheram adotar os princípios da RSC, não somente conseguiram 
beneficiar à sociedade, mas descobriram formas de realçar sua reputação, 
melhorando sua competitividade, e direcionaram o seu gerenciamento dos 
riscos. Dado o compromisso crescente de companhias químicas com o 
Global Compact da ONU e ao enorme crescimento do interesse público no 
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investimento social responsável, companhias químicas indubitavelmente 
têm que aprofundar a avaliação de seus programas em RSC de forma mais 
séria no futuro (ICCA, 2002, p 12, tradução nossa). 

 Deve-se reconhecer que a visão positiva apresentada na citação acima não 

esta difundida de forma uniforme pelos vários setores da sociedade. Como se viu 

nos comentários acima, existem segmentos sociais que discordam desta visão. 

Aqueles que discordam o fazem porque acreditam firmemente que toda ação 

desenvolvida pelas empresas privadas tem por objetivo a obtenção do lucro 

financeiro e, que todas estas ações escondem interesses maiores do que o simples 

cuidar do social ou do meio ambiente. Na perspectiva deste grupo, tais ações 

compõem o que se denominou chamar de marketing verde.  Há aqui um visível  

problema de entendimento e de comunicação, que permeia a ação socioambiental 

da indústria química e as necessárias interações com as suas partes interessadas 

(stakeholders). Aparentemente há um fosso entre a percepção que os gestores do 

programa Atuação Responsável® possuem sobre suas ações socioambientais e o 

que os motiva e, o que é percebido pela comunidade externa. Talvez o melhor 

caminho para unificar a visão e as expectativas socioambientais das partes 

interessadas (stakeholders1) além do diálogo e dos programas tipo “portas abertas”, 

seja unificar essa visão e suas expectativas, dentro do planejamento estratégico 

organizacional e dos processos de tomada de decisão.  

Ainda, sobre esta questão controversa face as diversidade de percepções, 

segundo Beghin (2005, p.11):  

No seu entender o que é chamado de “nova consciência social” empresarial 
ou de “empresa cidadã” nada mais é do que uma nova modalidade do 
capital para incrementar sua lucratividade, que aumentando suas vendas, 
quer diminuir seus custos.  

 Os motivos que levam a indústria química a desenvolver programas como o 

Atuação Responsável® que, em seu processo evolutivo e respeitando-se um dos 

seus princípios básicos que é o da melhoria contínua, incorpora também as ações 

de responsabilidade social, aparentemente, não  tem conseguido  sensibilizar  as 

                                                           
1 “Stakeholder” (ou “parte interessada”) pode ser definida, conforme a norma  ABNT NBR 16001 –
Responsabilidade  Social – Sistema de Gestão – Requisitos, lançada em 07 de dezembro de 2004, 
como “qualquer pessoa ou grupo que tenha interesse em uma organização ou possa ser afetado por 
suas ações”, como por exemplo, público interno, fornecedores, consumidores, clientes, instituições 
públicas, comunidade, proprietários, banqueiros, sindicatos e órgãos governamentais, entre outros.  
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partes interessadas externas, de tal forma a romper com aquilo que a própria 

indústria entende ser uma visão crítica estagnada.  

 Já na visão, do professor e ecólogo Marcelo Pelizzoli, o X da questão 

encontra-se no fato de que as empresas, em sua quase totalidade, ainda hoje, 

atuam com programas ambientais na simples forma do marketing verde, 

principalmente àquelas  que geram maiores impactos ambientais, as que trabalham 

com petroquímica, química, aditivos químicos, agrotóxicos e semelhantes 

(PELIZZOLI, 1999, cap.2).  O problema não é propriamente a falta  de conhecimento 

dos impactos ambientais pelas corporações, mas seu descompromisso prático com 

o âmbito socioambiental2. 

As diversas percepções sobre Responsabilidade Social Corporativa nas 

Empresas, respeitados os interesses de cada parte, acredita-se, seja um assunto  a 

ser  aprofundado e resolvido, em prol de uma ação mais solidária  que  leve  ao tão 

desejado desenvolvimento sustentável. A própria indústria química já reconhece esta  

necessidade, conforme Fontoura (2007, p.103): 

Apesar destes compromissos da indústria química, no sentido de 
implementar o programa Responsible Care® e buscar a melhoria contínua 
de seus processos e produtos em relação à segurança, saúde e meio 
ambiente, a indústria reconhece que seus esforços ainda são, em grande 
parte, pouco notados pelos órgãos fiscalizadores do governo e pelo público 
de maneira geral, constituindo-se um desafio para o setor a reversão deste 
cenário.  

 Apresentado o problema, surge a necessidade de se aprofundar sobre as 

causas desta incongruência. Acredita-se que isto será possível, em parte, através do 

detalhamento sobre como as ações relacionadas, ao Programa Atuação 

Responsável® e, aquelas inerentes ao compromisso com a Responsabilidade 

Socioambiental são percebidas pelos seus gestores.  

A tomada de decisão ocorre em reação a um problema, isto é, existe uma 
discrepância entre os estado atual de coisas e o estado desejável, exigindo 
a consideração de cursos de ação alternativos (ROBBINS, 2004, p.127). 

 Consideramos relevante verificar de que forma a percepção do gestor do 

Programa Atuação Responsável® e de Responsabilidade Social da indústria química 

                                                           
2  Ponto de vista apresentado pelo Professor Pelizzoli no processo de orientação dessa dissertação, 
em dezembro de 2007. 
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brasileira, pode ou não, estar contribuindo para a manutenção desta forte visão 

heterogênea e dicotômica. Naturalmente que esta visão heterogênea é aceitável, 

quando olhamos na perspectiva dos interesses próprios de cada setor social, o setor 

produtivo que visa ao lucro e o setor representado pelas ONG’s ambientalistas e/ou 

a própria comunidade, representada pela sociedade civil organizada. No entanto, 

importante lembrar que o Atuação Responsável® nasceu a quase duas décadas, no 

Canadá sob o patrocínio da Associação das Indústrias Químicas Canadense, em 

função da necessidade identificada de maior transparência, do diálogo aberto, 

objetivando a grosso modo, tornar mais homogênea esta visão dicotômica das 

partes interessadas internas e externas.  

[...] temos modos ou esquemas mentais explícitos e implícitos de acesso a 
realidade; convicções e suposições na compreensão, com uma gama de 
hábitos determinados, implicando em visões do mundo, visto que toda 
abordagem da realidade se dá desde uma interpretação mais 
homogeneizante, que atravessa as formas de comunicação e educação. 
Desta forma não se pode mais ficar tanto no conflito prática x teoria 
(PELIZZOLI, 1999, p.73). 

 Em face da relevância do tema, o desejo de se obter o reconhecimento das 

verdadeiras motivações, que impulsionam estes gestores para a prática da 

responsabilidade socioambiental e, a percepção que eles próprios têm da 

importância de seu papel, no contexto de suas organizações e fora delas, pode 

contribuir para o entendimento das correlações existentes entre as ações 

empreendidas e a eficácia das mesmas, entre a teoria e a prática.  

Em primeiro lugar, uma teoria racional deve ser praticável. Se a teoria 
estiver em confronto direto com a realidade, ela não é válida. Logo, não 
deveria existir esta dicotomia entre teoria e prática. O poeta Fernando 
Pessoa explicou bem isso: ”Toda teoria deve ser feita para poder ser posta 
em prática, e toda a prática deve obedecer a uma teoria; só os espíritos 
superficiais desligam a teoria da prática, não olhando que a teoria não é 
senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a prática de uma 
teoria”. O poeta conclui: “Na vida superior a teoria e a prática completam-se; 
foram feitas uma para a outra”. Acredito que Stephen Case capturou bem a 
essência disso quando disse que “no final, uma visão sem a habilidade para 
executá-la é provavelmente uma alucinação (CONSTANTINO, 2007). 

 Entende-se que, de posse desse conhecimento haverá a possibilidade de se 

apresentar sugestões para as necessárias melhorias na gestão do socioambiental 

corporativo. Melhorias estas necessárias para assegurar o alcance não somente 

daqueles objetivos socioambientais traçados pelas empresas, mas também, o 

anseio dos ambientalistas e de todas as partes interessadas, que lutam por um 
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mundo mais natural e humano, sem que necessariamente haja apenas a 

sucumbência desses últimos ao chamado “marketing3 verde”.    

É preciso ter claro a necessidade imperiosa de afinidade criativa, no 
despontar do século XXI, com as diretrizes da questão socioambiental, 
desde seu histórico e as possíveis estratégias alternativas à crise de nossas 
cidades e países periféricos. E não se trata de mais um engajamento. Para 
isto exige-se a compreensão de que “teoria” - conceitos, concepções, 
interpretações, formas de compreensão, reflexão, filosofia... – não pode ser 
mera abstração (PELIZZOLI,1999). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Investigar até que ponto o reconhecimento da urgência de ações para a 

proteção e desenvolvimento dos aspectos sociais e ambientais no Brasil e da 

oportunidade estratégica do fazer Responsabilidade Social Corporativa, são 

percebidos e postos em prática no cotidiano dos gestores do Programa Atuação 

Responsável® no contexto da indústria química brasileira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Complementando o objetivo geral, buscar-se-á especificamente, através 

desta pesquisa: 

 Analisar até que ponto o Atuação Responsável, adotado pela Indústria 

Química Nacional e o programa de Responsabilidade Social relacionado, são 

percebidos pelos seus gestores como oportunidades e elementos motivadores para 

o exercício da cidadania, da melhoria contínua de suas atividades, processos e 

serviços, em prol da segurança, saúde ocupacional, da proteção ambiental, da 

inclusão social e da qualidade de vida das partes interessadas, sejam internas ou 

externas. 

                                                           
3 Kotler (2000, p. 30) define: “Marketing é um processo social por meio do qual pessoas  e  grupos de 
pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação 
de produtos e serviços de valor com outros.” 
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 Revelar se as preocupações da indústria química nacional, com a segurança, 

o meio ambiente e com o social, manifestada através das ações do Programa 

Atuação Responsável, têm contribuído para a formação de uma nova “representação 

social”, revelada por “novos valores” que, em geral, os gestores (sujeitos) não têm 

consciência, mas que deve direcionar sua ação e definir seu comportamento.   

 

1.3 Importância do Estudo e sua Justificativa 

 A gestão responsável especialmente dos setores produtivos que lidam, 

processam, e comercializam com os chamados produtos químicos perigosos, se 

reveste da mais alta prioridade. Conforme Fontoura (2001, p.65): 

Apesar do Programa Atuação Responsável® dizer-se voltado para a opinião 
pública e para sua percepção com relação a indústria química, pouco tem 
sido realizado pela Abiquim no sentido de se obter informações sobre a sua 
imagem, que podem ser extremamente úteis ao direcionamento das suas 
atividades e do programa. 

 Pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas – 

Abiquim, que congrega as principais indústrias químicas nacionais e multinacionais 

instaladas no Brasil e Coordenadora do Programa Atuação Responsável®, no final 

do ano 2000 revelou que para o público em geral, a indústria química apresentou 

relação com elementos bastante negativos, tais como o perigo, o veneno, a toxidade 

e a poluição. Assim, a indústria química é definida, basicamente em função das 

matérias primas que utiliza. Os insumos e produtos são, geralmente, gases ou 

líquidos em trocas sucessivas de seus estados físicos. São frequentemente, 

altamente corrosivos, inflamáveis, explosivos e tóxicos. Tais características dos 

insumos e produtos impõem a utilização de processos de transformação do tipo fluxo 

contínuo, ininterrupto, hermético, em que as reações se dão no interior dos 

equipamentos por onde circulam as substâncias.  Conforme Rangel (1993, p.336): 

O trabalho humano neste tipo de indústria é, prioritariamente, voltado para a 
vigilância do processo, das condições necessárias para que ocorram as 
transformações físico-químicas desejadas, com o menor risco de perdas de 
insumos e produtos e o menor desgaste para os equipamentos.   

 Pelo supracitado e pelas características dos riscos inerentes às atividades da 

indústria química, este trabalho se justifica a partir da força que toma o conceito e 
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ações relacionadas com o que se denomina hodiernamente de Responsabilidade 

Social Empresarial, e que na indústria química, de maneira geral é sistematizado e 

representado pelo Programa Atuação Responsável®. 

 Este trabalho decorre do interesse de se desenvolver o entendimento sobre 

as reais repercussões e contribuições do movimento mundial da indústria química 

chamado de Atuação Responsável®, para o estabelecimento do que se acredita seja 

uma nova representação social, no contexto deste segmento industrial.  

 A teoria das representações sociais foi formulada por Serge Moscovici no final 

dos anos 1950 e marcou o estabelecimento de uma percepção inovadora a respeito 

da integração entre os fenômenos perceptivos individuais e sociais. Considera-se 

relevante esta pesquisa por oportunizar a verificação da existência de uma 

representação social decorrente do desenvolvimento das atividades de 

implementação do Programa Atuação Responsável e, sua capacidade de fomentar e 

fazer crescer o movimento de Responsabilidade Social Corporativa neste importante 

segmento industrial. Esta descoberta poderá justificar a notável vitalidade do 

programa, na medida em que já consegue se manter nas indústrias químicas como 

código de conduta por um período de quase duas décadas e com relativo sucesso, à 

proporção em que enfrenta condições adversas nas empresas, que se vêm 

pressionadas a envidar esforços para a implementação  de outros programas, tais 

como as normas da série ISO4 14000  

 Somando-se as considerações acima, adicionalmente podemos relacionar as 

seguintes justificativas e argumentos que consideramos importantes para a 

realização deste trabalho:  

                                                           
4 A International Organization for Standartization (ISO) é uma Organização não Governamental que 
funciona com uma rede de institutos de padronização em 148  países, para oferecer soluções que 
venham ao encontro das necessidades das empresas e da sociedade. As séries ISO beneficiam 
fabricantes, ao ajudar a solucionar problemas de produção e distribuição, e também consumidores e 
usuários, ao garantir produtos e serviços de qualidade.  Os padrões ISO já foram adotados por cerca 
de 610 mil organizações em 160 países, trazendo melhorias nas áreas de desenvolvimento, 
produção, suprimentos das empresas, como o objetivo de tornar o processo mais eficiente, seguro e 
limpo. As séries ISO 9000 e 14000 estão entre os mais conhecidos padrões internacionais de 
certificação: a primeira em qualidade, a segunda em proteção ambiental (...). No Brasil a ISO é 
representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O escritório central da ISO, 
responsável por coordenar o sistema, esta sediado em Genebra, na Suíça.  (Fonte: Temática 
Educacional para a Responsabilidade Social Empresarial e Desenvolvimento Sustentável, 2004, p. 
15). 
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• o fato de haver relativamente pouca literatura disponível sobre o assunto, 

necessitando um maior desdobramento e aprofundamento, especialmente no que 

tange a análise crítica sobre a existência de uma relação entre o Programa Atuação 

Responsável® e as atividades de Responsabilidade Social Corporativa no conjunto 

da indústria química brasileira, 

[...] aumentou no mundo desenvolvido a participação empresarial no apoio à 
ação social da sociedade civil. As contribuições e iniciativas empresariais de 
solidariedade foram incrementadas e o crescimento de sua 
responsabilidade social passou a fazer parte cada vez maior da legitimidade 
da própria empresa (KLIKSBERG, 2001, p.37). 

• a dificuldade, da prática da interação da indústria química com o conjunto das 

partes interessadas (stakeholders), especialmente no que tange a uma atuação 

social sinérgica, para o desenvolvimento e para a prática das ações e projetos 

socioambientais, envolvendo representantes do governo e do terceiro setor, como 

assinalado na afirmativa abaixo: 

Se substituíssemos os relacionamentos por puras transações, se existisse 
uma sociedade desprovida de considerações éticas, e fosse regida apenas 
pelo puro utilitarismo, instalar-se-ia um clima de vale-tudo e a sociedade se 
tornaria altamente instável e se encontraria em perigo, prejudicando 
inclusive a própria realização dos negócios (SOROS, 1998 apud LISBOA, 
2002). 

• da ainda invisível (ou incipiente?) contribuição do movimento Atuação 

Responsável® e das ações de Responsabilidade Socioambiental no contexto da 

indústria química para com a melhoria de sua imagem junto às partes interessadas 

externas, melhorando as oportunidades de negócios, de acordo com a expectativa 

demonstrada  na citação abaixo: 

[...] as empresas cujos gerentes são capazes de criar e sustentar um 
ambiente de confiança, cooperação com os stakeholders conseguirão 
vantagem competitiva sobre as outras empresas (JONES, 1995; apud 
WANDERLEY, 2004, p.17). 

  É um ponto significativo revelar a importância da transparência e da visão 

crítica mais aprofundada sobre os conceitos e valores atribuídos pelos Gestores da 

Indústria Química, para com suas atividades e daquilo que fundamenta suas 

preocupações com o meio ambiente e com social. Considera-se relevante poder  

identificar se a percepção e a incorporação desses valores na cultura da empresa 
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são capazes de motivar os gestores para um novo modo de fazer as coisas 

acontecerem.  

 Especialmente importante também é compreendermos se há nesse processo 

uma contribuição para o exercício solidário, entre os três setores sociais, em prol das 

ações socioambientais sustentáveis. A ação solidária contribui efetivamente para a 

ampliação do campo de visão desses gestores e, por conseqüência facilita a quebra 

do paradigma reinante, que paralisa, impede a criatividade e a eficácia desejada, 

especialmente nos processos das intervenções socioambientais, onde a ação e a 

participação dos diversos atores são recomendadas.  Portanto, é possível que 

através deste estudo possamos também ser capazes de identificar aquelas práticas 

de gestão que podem ser adotadas, de forma sinérgica, por todos os setores sociais, 

dentro de um processo de aprendizagem e crescimento mútuos.  

 Todo o estudo procurou estar focado na busca de informações capazes de 

revelar as contribuições e as conseqüências ambientais e sociais, decorrentes das 

responsabilidades e atitudes assumidas pelos empresários com a adesão formal ao 

Programa Atuação Responsável®.  Trata-se de investigar a existência ou não de 

uma influência positiva sobre a ação e a motivação dos gestores empresariais, 

decorrentes do reconhecimento da urgência ecológica (recrudescimento das 

chamadas preocupações com os aspectos e impactos ambientais sobre o nosso 

planeta) e dos processos de exclusão social. Deseja-se saber se esta percepção, 

esta “nova consciência socioambiental”, gerada com a implementação e atendimento 

aos princípios e códigos do Programa Atuação Responsável®, está influenciando e 

contribuindo para o estabelecimento de uma subjetividade socioambiental dinâmica 

no ambiente corporativo da indústria química, capaz de fomentar e ampliar os 

desejados e necessários mecanismos para uma gestão socioambiental solidária.  

 Considera-se relevante que se verifique a existência e, se analise a 

representação social subjacente (e/ou decorrente) ao desenvolvimento do Programa 

Atuação Responsável® nas empresas químicas brasileiras. Verificar se esta 

representação esta sendo capaz de influenciar a motivação do trabalhador, gerando 

mudanças comportamentais no sentido de levá-los a perceber e dar importância 

àquelas atividades desenvolvidas e relacionadas com a segurança do trabalhador, a 
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saúde ocupacional, o meio ambiente e a responsabilidade social corporativa. E, a 

partir desta constatação, avaliar e conhecer o impacto de suas ações cotidianas no 

conjunto das atividades da empresa e, na sua interação com a comunidade externa.     

 Alguns setores da sociedade possuem uma visão ideológica crítica com 

relação à indústria química, por enxergá-la como a grande vilã, por ter no lucro 

financeiro, seu objetivo maior, por considerar que este setor produtivo não possui 

nenhuma preocupação com os possíveis impactos sociais e ambientais decorrentes 

dos seus processos e/ou produtos finais e, ainda, por entender que este lucro, 

decorrente desta atividade, é conseqüência de uma prática capitalista pautada no 

utilitarismo nefasto.  Daí, o entendimento generalizado na cultura empresarial, de 

que estes setores da sociedade, dificilmente enxergarão alguma sinceridade de 

propósitos nas ações socioambientais desenvolvidas por estas empresas.  Não 

compreendem que esta visão do lucro como algo nefasto, danoso, necessita ser 

superada. Planejar e pensar estrategicamente são fundamentais para qualquer 

organização que se pretenda financeiramente sustentável. Também, toda e qualquer 

Organização sem fins lucrativos deve buscar resultados (lucro) para assegurar sua 

sustentabilidade. Naturalmente que o lucro para este tipo de Organização está na 

sua credibilidade junto aos doadores, financiadores, que asseguram sua 

continuidade e sustentabilidade. 

Ao concorrer por fundos ou outros recursos em um mercado de atuação 
muito restrito, seu apelo deve ser atrativo: melhor, mais barato ou peculiar. 
Se você não for diferente, um doador não terá nenhum motivo para escolher 
sua Organização em vez de outra. Para se tornar diferente, é preciso olhar 
para a missão do ponto de vista dos doadores atuais e potenciais e 
enfatizar os aspectos mais atraentes do seu trabalho para possíveis 
doadores (PEZZULLO, 2003, p. 34). 

 Se a prática do Atuação Responsável®, seus princípios e valores estiverem 

realmente  contribuindo para o desenvolvimento de uma nova representação social 

no contexto da indústria química nacional, será capaz de motivar os gestores  para 

uma nova postura, uma  atitude permanente com vistas a quebra ou a mudança do 

supracitado paradigma mantenedor do pensamento heterogêneo e dicotômico, que 

leva ao eterno distanciamento e à desconfiança entre aqueles atores que idealmente 

deveriam trabalhar unidos, promovendo a ética do cuidado e da responsabilidade  

entre os seres humanos.   
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 Pelo supracitado, o presente trabalho justifica-se também, quando se reflete 

sobre o crescimento, envolvimento e fortalecimento do compromisso das 

organizações privadas com a chamada Responsabilidade Social e Ambiental e o 

papel desse movimento para com a quebra do paradigma até então dominante. 

Acredita-se que o movimento social gerado, especialmente aqueles em que exista 

uma plena interação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, deverá contribuir 

para a formação de uma rede composta pela pluralidade de indivíduos, grupos e/ou 

organizações, engajados com base numa identidade coletiva comum: a visão da 

necessária e urgente proteção socioambiental.  

 Assim, mais do que nunca, considera-se ser oportuno e de fundamental 

importância, o rompimento do paradigma moderno que fraciona, atomiza e reduz a 

quebra e a saída das posturas radicais e da visão estreita para uma visão ampla, 

fraterna e solidária, através da compreensão da urgente e necessária dinâmica 

intersetorial, especialmente naquilo que lhes são comuns e/ou complementares: a 

missão, os valores, as crenças e a visão de futuro.  

 Esta pesquisa justifica-se ainda, quando se entende, ser possível e mesmo 

premente, a realização de um estudo mais aprofundado do modelo de gestão 

socioambiental adotado pela indústria química através de seus Programas de 

Atuação Responsável e Responsabilidade Social Corporativa, como forma de 

oportunizar que os gestores deste importante setor industrial aprofundem a reflexão 

e mesmo revelem a percepção que possuem sobre o assunto. Acredita-se que 

através deste trabalho possam ser levantados pontos de reflexão e novas 

oportunidades para futuras pesquisas que possam levantar o véu que esconde o 

homem por trás das empresas. Este mesmo homem que muitas vezes, passam por 

um sofrimento emocional considerável, por não poderem realizar as ações 

socioambientais que gostariam e muitas vezes em silêncio, ou através de pequenos 

passos, ações invisíveis e graduais, contribui silenciosamente, para com a melhoria 

contínua e o rompimento da visão utilitarista predominante.  Através deste 

aprofundamento e desta reflexão, deseja-se contribuir para a aprendizagem e para 

que haja a consolidação de uma nova dinâmica nos processos interativos, 

impulsionada para ações criativas e inovadoras no contexto socioambiental, 

contributivas para a criação de uma ética global.  
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 Esta dissertação utilizou-se de procedimentos metodológicos fundamentados 

por pesquisa bibliográfica e por coleta de dados junto à Associação Brasileira das 

Indústrias Químicas - Abiquim e, das suas empresas associadas, implementadoras 

do Programa Atuação Responsável no Brasil. 

 Este trabalho foi estruturado em 05 capítulos, com o objetivo de organizar as 

informações obtidas através dos procedimentos metodológicos adotados.  

 O Capítulo 1 introduz o tema, através de uma visão geral daquilo que se 

considera a origem da pesquisa (o problema) , assim como os objetivos gerais e 

específicos desta dissertação, suas justificativas, que são complementados pela 

apresentação da estrutura resumida deste trabalho. 

 O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura, através da exposição 

comentada de temas relacionados ao proposto para esta dissertação, iniciando-se 

pela apresentação da origem do histórico do movimento espontâneo da indústria 

química mundial chamado de Responsible Care®, que no Brasil foi adotado pela 

Abiquim como nome de Atuação Responsável®, indo de encontro ao crescimento 

das preocupações sociais e ambientais do mundo moderno bem como o 

aprofundamento na teoria das representações sociais.  

 O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho, envolvendo a revisão bibliográfica relacionada ao tema principal, 

representada por livros, artigos, dissertações de mestrados e teses de doutorados, e 

o levantamento de dados através de questionário de pesquisa previamente 

elaborado e testado, bem como os critérios de análise desses dados coletados, 

objetivando a identificação dos possíveis elementos que compõem o núcleo central 

da representação social gerada como decorrência da atitude e ato do fazer, 

desenvolver, avaliar e implementar melhorias nas ações relacionadas ao Atuação 

Responsável® e  a responsabilidade social corporativa. 

 O Capítulo 4 apresenta a análise crítica dos dados, dos resultados 

alcançados e discussões. 
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 O Capítulo 5 apresenta as Considerações Finais, trazendo as conclusões, 

sugestões para o Programa Atuação Responsável® e programas de 

Responsabilidade Social Corporativa no contexto da indústria química, bem como 

sugestões para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA: A EVOLUÇÃO DO ATUAÇÃO 
RESPONSÁVEL® E DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS CORPORATIVAS  
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 Como embasamento para elaboração do trabalho aqui apresentado, assim 

como visando facilitar o seu perfeito entendimento, foi realizada uma análise crítica 

do tema da pesquisa, e para que tal fosse possível e, em face de diversidade dos 

possíveis “pontos focais de observação”, vários temas são analisados a seguir.  Os 

temas analisados vão desde a perspectiva ambiental (de que forma a percepção dos 

problemas ambientais influencia a nossa forma de ser e agir), a perspectiva social, 

que nos revela carentes de uma ética do cuidado e da responsabilidade e, até 

mesmo a perspectiva utilitarista a qual nos revela a dicotomia do ser ou ter, do fazer 

ou não fazer, do dar ou receber, e dos processos de construção da subjetividade 

humana. 

   

2.1 A perspectiva ambiental e o setor industrial químico  

 Uma breve reflexão histórica sobre as preocupações ambientais em nosso 

planeta nos leva a observar que, como afirma  Dias (2000, p.13):  

[...] apenas um ano após o contundente ensaio de Thomas Huxley sobre a 
interdependência entre os seres humanos e os demais seres vivos, o 
diplomata George Perkin Marsch publicava o livro O Homem e a Natureza: 
ou Geografia Física Modificada pela Ação do Homem, documentando como 
os recursos do planeta estavam sendo esgotados e prevendo que tais 
ações não continuariam, sem exaurir a generosidade da natureza. 
Analisava as causas do declínio de civilizações antigas e previa um destino 
semelhante para as civilizações modernas, caso não houvesse mudanças. 

 A preocupação ambiental, entretanto, restringia-se ainda à um pequeno 

número de estudiosos e apreciadores da natureza – espiritualistas, naturalistas e 

outros. Conforme Dias (2000, p.14), o Sr. Patrick Gueddes , escocês, considerado o 

“pai da educação ambiental” já expressava suas preocupações com os efeitos da 

revolução industrial, iniciada em 1779, na Inglaterra, pelo desencadeamento do 

processo de urbanização e suas conseqüências para o ambiente natural.  

A primeira grande catástrofe ambiental - sintoma da inadequação do estilo 
de vida do ser humano - viria a acontecer em 1952, quando o ar 
densamente poluído de Londres (“smog”) provocaria a morte de 1600 
pessoas, desencadeando o processo de sensibilização sobre a qualidade 
ambiental na Inglaterra, culminando com a aprovação da Lei do Ar Puro 
pelo Parlamento, em 1956. Este fato desencadeou uma série de discussões 
em outros países, catalisando o surgimento do ambientalismo nos Estados 
Unidos, a partir de 1960 (DIAS, 2000, p.15). 
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 Na década de 1960, o Brasil estava imerso no regime ditatorial, na contramão 

da tendência internacional de preocupação com o ambiente. Mostrava ao mundo o 

Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica de Tucurui (iniciativas de alto potencial de 

degradação ambiental). Neste contexto desfavorável criava-se a “Associação 

Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural” (AGAPAN, da qual um dos fundadores foi 

o engenheiro agroquímico e ecologista José Lutzenberger), precursora de 

movimentos ambientalistas em nosso país, quando não tínhamos nem mesmo uma 

Legislação Ambiental, como a maioria das nações. 

Cabe aqui destacar  a publicação do livro Primavera Silenciosa (Silent Spring) 

de Rachel Carson5 em 1962. Primeira obra a detalhar os efeitos adversos da 

utilização dos pesticidas e inseticidas químicos sintéticos, dando início aos debates 

sobre os impactos ambientais advindos da  intervenção humana sobre o meio 

ambiente natural  e o custo ambiental desta contaminação para a sociedade 

humana.  

Havia neste livro uma contundente advertência para o fato de que a utilização 

de produtos químicos para controlar pragas e doenças estava interferindo com as 

defesas naturais do próprio ambiente natural e acrescentava: "nós permitimos que 

esses produtos químicos fossem utilizados com pouca ou nenhuma pesquisa prévia 

sobre seu efeito no solo, na água, animais selvagens e sobre o próprio homem". O 

maior mérito deste livro e da autora foi fazer com que  as discussões relacionadas 

aos riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos, até então restritas aos círculos 

acadêmicos e publicações técnicas fossem levadas para  o amplo conhecimento e 

discussão pública.  

                                                           
5 Rachel Louise Carson, especialista em zoologia, escritora, cientista e ecologista norte-americana, 
nasceu em 1907 na cidade rural de Springdale, Pensilvânia. Devemos a ela o livro que marcou o 
início da revolução ecológica nos Estados Unidos: The Silent Spring (A Primavera Silenciosa), 
trazendo uma série de advertências sobre o meio ambiente. Ainda hoje, a obra é considerada uma 
das mais importantes do século, ajudando a desencadear uma mudança de postura dos EUA e de 
outros países do mundo em relação aos pesticidas e poluentes. Rachel publicou seu primeiro trabalho 
aos 10 anos, numa revista literária infantil. A paixão que tinha pelo mundo natural foi acesa pela 
Biologia. Especializou-se em zoologia e iniciou sua carreira no governo federal como cientista e 
editora, em 1936, tornando-se editora-chefe de todas as publicações do departamento de Pesca e 
Vida Silvestre dos EUA.  
(Fonte: http://www.geocities.com/~esabio/cientistas/primavera_silenciosa.htm) acessado em 120408. 
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Rachel Carson foi pioneira na denúncia ambiental causada pelos agrotóxicos6 

e, sua mensagem era diretamente dirigida para o uso indiscriminado do DDT: barato 

e fácil de fazer, foi aclamado como o pesticida universal e tornou-se o mais 

amplamente utilizado dos novos pesticidas sintéticos antes que seus efeitos 

ambientais tivessem sido intensivamente estudados. Com a publicação de 

"Primavera Silenciosa" o debate público sobre agrotóxicos continuou através dos 

anos 60 e algumas das substâncias listadas pela autora foram proibidas ou sofreram 

restrições.  

Segundo Bruseke (1995, apud BELLEN, 2006, p.21), alguns pontos 

importantes na discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, foram no 

século XX: o relatório sobre os limites do crescimento, publicado em 1972, o 

surgimento do conceito de ecodesenvolvimento, em 1973, a Declaração de 

Cocoyok, em 1974, o relatório da Fundação Dag-Hammarskjöld, em 1975, e, 

finalmente, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio 

Ambiente, em 1992. 

Quando se analisa historicamente a tomada de consciência, dos limites do 

crescimento até o conceito de desenvolvimento sustentável, deve-se destacar que o 

primeiro impacto nesta evolução foi aquele produzido pelo Clube de Roma.  Criado 

em 1968 por um grupo de trinta especialistas de diversas áreas (economistas, 

pedagogos, industriais e outros), liderados pelo industrial e ecologista Aurelio 

Peccei, e que tinha como objetivo promover a discussão da crise atual e futura da 

humanidade publica em 1972 o seu relatório “Os Limites do Crescimento”, que 

estabelecia modelos globais, baseados nas técnicas pioneiras de análise de 

sistemas, projetados para predizer como seria o futuro, se não houvesse 

modificações ou ajustamentos nos modelos de desenvolvimento econômico 

adotados. 
                                                           
6 Em A Primavera Silenciosa, Rachel afirmava que o uso indiscriminado de agrotóxicos, além de 
acarretar sérios riscos de câncer e outras doenças, prejudicaria o planeta a ponto de os pássaros 
deixarem de cantar na primavera. Raquel Carson foi combatida pela indústria química e até por 
representantes do governo, que a consideravam alarmista. Corajosamente, porém, continuou sua 
luta, lembrando que todos somos parte vulnerável do mundo natural, sujeitos aos mesmos danos que 
o resto do ecossistema.  Apesar de nem todas as advertências do livro A Primavera Silenciosa terem 
se concretizado, ele tornou-se um best seller de projeção internacional. A morte de Rachel, em 1964, 
no entanto, privou a autora de acompanhar a revolução que seu livro causou.     (Fonte: 
http://www.geocities.com/~esabio/cientistas/primavera_silenciosa.htm) acessado em 120408. 
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Sobre esta perspectiva histórica na qual se destaca o Clube de Roma afirma 

Bellen (2006, p.21):   

Esta associação de cientistas políticos e empresários preocupados com as 
questões globais encomenda alguns projetos relacionados a elas. Em 1972 
surge um dos mais conhecidos estudos decorrentes dessa ação do Clube 
de Roma, o relatório mundialmente conhecido com The limits to growth 
(Meadows et al, 1972). Esse relatório foi publicado no mesmo ano em que é 
realizada uma conferência em Estocolmo sobre o meio ambiente humano, e 
ressaltava  que a maioria dos problemas ligados ao meio ambiente ocorria 
na escala global e se acelerava de forma exponencial.  O relatório rompe 
com a idéia de ausência de limites para a exploração dos recursos da 
natureza, contrapondo-se claramente à concepção dominante de 
crescimento contínuo da sociedade industrial. 

 O ano de 1972, segundo Dias (2000, p.16) testemunharia os eventos mais 

decisivos para a evolução da abordagem ambiental no mundo. Impulsionada pela 

repercussão internacional do Relatório do Clube de Roma, a ONU promoveria, de 5 

a 16 de junho, na Suécia, a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano ou 

Conferência de Estocolmo, como ficaria consagrada, reunindo representantes de 

113 países, com o objetivo de estabelecer uma visão global e princípios comuns que 

servissem de inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e melhoria 

do ambiente humano. Deste encontro que foi um marco histórico, foi gerado o 

documento “Declaração sobre o Ambiente Humano” que estabeleceu um “Plano de 

Ação Mundial”. Como conseqüência, a participação brasileira neste evento, apesar 

de bastante controversa, levou à criação em 1973, pela Presidência da República, 

no âmbito do Ministério do Interior, da Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA), primeiro organismo brasileiro de ação nacional, orientada para a gestão 

integrada do ambiente. 

 Na Holanda, em 1991, realizou-se a 2ª Conferência Mundial da Indústria, 

onde foi promulgada a “Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável”, 

mais conhecida como a “Carta de Roterdã”, onde estão estabelecidos dezesseis 

princípios que servem de base para a maioria das políticas ambientais adotadas 

pelas organizações, em todo o globo. Surgiu o conceito de SGA - Sistema de Gestão 

Ambiental, tendo sido elaborado um documento formalizado pela norma britânica BS 

7750 – Specification for Environment Management Systems”, publicada em 1992 

pelo organismo normativo britânico, a BSI – British Standard Institution, que passou 

a ser considerada, em todo o mundo, uma das melhores referências para a gestão 
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ambiental na indústria (BSI, 1992). Esta norma deu origem à norma certificável de 

reconhecimento internacional e adotada em praticamente todo o mundo, chamada 

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental. 

 Em 1992, acontece no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO/92, conhecida como “Cúpula da 

Terra”, onde 172 nações assumiram o compromisso de buscar um Modelo de 

Desenvolvimento Sustentável, conceito este estabelecido pela Comissão Mundial do 

Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland), no relatório “Nosso Futuro 

Comum”. Com o conceito de Desenvolvimento Sustentável ficou então estabelecido 

que o desenvolvimento da atual geração, não pode comprometer as necessidades 

básicas das futuras gerações, pois toda a humanidade tem direito a uma vida 

saudável e produtiva em harmonia com a natureza. 

 A partir da Eco/92, começa a se destacar e se aprofundar a divisão entre a 

teoria e a prática na gestão ambiental, especialmente pelo aumento do grau de 

consciência sobre o modelo de desenvolvimento adotado mundialmente  e também 

sobre as limitações que  ele apresenta.  Conforme Bellen (2006, p.22): 

Finalmente a interligação entre desenvolvimento socioeconômico e as 
transformações do meio ambiente, entrou no discurso oficial da maioria dos 
países do mundo. A percepção da relação entre problemas do meio 
ambiente e o processo de desenvolvimento se legitima pelo surgimento do 
conceito de desenvolvimento sustentável. A relação entre desenvolvimento 
e meio ambiente é considerada hoje um ponto central na compreensão dos 
problemas ecológicos 

Pode-se evidenciar o crescimento da conscientização e do exercício prático 

da gestão ambiental, a partir da Eco/92,  pelo endurecimento da posição dos 

Estados Unidos, contrária as restrições  impostas a  manutenção das práticas 

industriais por ela adotadas. É justamente neste período que também são 

oficializadas as normas de reconhecimento internacional, a exemplo da ISO 9001 

para o sistema de gestão da qualidade e ISO 14001 para o sistema de gestão 

ambiental, as quais contribuíram igualmente  para  a prática  em  contraposição a 

postura teórica e passiva até então adotada pela maioria das empresas. Este 

movimento vem também contribuir para o fortalecimento e disseminação a nível 

mundial do programa da indústria química canadense chamado de Resposible 
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Care®, adotado pela maioria das Associações das Indústrias Químicas de diversos 

países. 

 No ano de 2002, em que se completou 10 anos da RIO/92, realizou-se um 

novo encontro em nível mundial, desta vez em Joanesburgo, na África, também 

conhecida como RIO+10, cujo resultado final mostrou-se frustrante, considerando-se  

a  análise crítica do processo evolutivo das questões ambientais  em escala mundial, 

nestes últimos dez anos. Surge, como conseqüência, a necessidade de um 

aprofundamento da nossa visão sobre alguns movimentos que ocorrem em alguns 

setores da sociedade que têm passado despercebidos pela grande maioria das 

pessoas e que podem nos auxiliar a compreender a dinâmica emergente 

socioambiental e, quem sabe, auxiliar na desejada integração dos diversos atores 

sociais e ambientais, através de ações mais solidárias, dentro de uma nova 

perspectiva e de um novo paradigma de convivialidade (BOFF, 1999), assegurando  

a urgente e necessária sustentabilidade do mundo futuro.  

 Entendemos que ainda estamos no início e há muito o que fazer, o que se 

mudar e uma nova dinâmica deverá ser implementada, sob pena de sermos 

atropelados pelos fatos.  Fatos, como os citados por Dias (2000, p.20): 

[...] a transferência de resíduos perigosos ilegais, originários, em sua 
maioria, da Alemanha, Áustria, Bélgica, Noruega e Estados Unidos, que 
estão sendo despejados em países em desenvolvimento. Mais de 100 mil 
toneladas de resíduos ilícitos entrou na Índia em 1998-99, aproveitando a 
fragilidade da legislação, prevenção e/ou punição do tráfico ilegal de 
resíduos e, principalmente, a baixa capacidade de resposta da sua 
população, em termos ambientais. 

Ainda, conforme Dias (2004, p.18):  

Os 6,3 bilhões de humanos dispersos sobre a Terra e agora mais 
aglomerados em cidades estão exaurindo os recursos pesqueiros, poluindo 
as águas subterrâneas (das quais dependem dois bilhões de habitantes), 
erodindo os solos e reduzindo as áreas eco-produtivas da Terra, impondo a 
maior taxa de extinção florestal já testemunhada em 65 milhões de anos. 
Dizimando a biodiversidade que lhes dá sustentação, poluem o ar que 
respiram, a água que bebem e o solo que produz seus alimentos. Os 
modelos de “desenvolvimento” criaram uma sociedade com características e 
tendências indesejáveis para todos. A educação praticada, um processo 
com potencial de reformulação da sociedade humana, em sua maior parte, 
leva as pessoas a ignorar as conseqüências ambientais dos seus atos. A 
pobreza e o declínio ambiental estão profundamente incorporados nesse 
modelo gerador de concentração de renda e exclusão social. Com isso, a 
economia global está maculada por grandes disparidades. 
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 Adicione-se ao quadro descrito, a pressão ambiental dos novos 78 milhões de 

habitantes humanos que são acrescentados anualmente ao planeta, governados por 

padrões de produção e de consumo de predadores. Considerando que até o ano 

2050, teremos mais 3 bilhões de seres humanos incorporados aos atuais e vorazes 

6,3 bilhões de consumidores de recursos ambientais, podemos vislumbrar um 

quadro de dificuldades, cujos instrumentos de análise, ainda não estão ao nosso 

alcance. Essa complexidade cresce, quando a ela são acrescentados alguns 

elementos gerados por uma mescla de exclusão social, ignorância, corrupção e 

ganância. 

 Esses fatos citados são os elementos que compõem o complexo mosaico da 

temática ambiental. Perpassadas por fatores políticos, econômicos, sociais e 

culturais, as questões ambientais terminam configurando, no fundo, uma grave e 

profunda crise de percepção e de descompromisso ético. O que se ganha com o 

desenvolvimento e implantação de novas tecnologias (formas alternativas para a 

produção mais limpa, como é o exemplo da energia eólica, da célula de combustível 

para os automóveis) e métodos como o desenvolvimento das diversas normas para 

a melhoria da gestão (certificações, legislações, zoneamento, educação ambiental, 

sistema de unidades de conservação e outros instrumentos de Política Ambiental) 

muitas vezes se perde, quando se faz o balanço dos resultados.  Os ganhos são 

superados pela falta da ética do cuidado e pela falta da percepção da condição de 

emergência ambiental em que se encontra a espécie humana.   

 Assim, na medida em que se avança no tempo, percebe-se que o mundo dos 

negócios pode ser, precisa ser e deve ser reprojetado para a sustentabilidade. 

Entendemos que, mais do que nunca, os esforços devem ser multiplicados, em 

todos os setores. Cada ser humano precisa envolver-se, individual e coletivamente, 

nas múltiplas tarefas de promoção das premissas do desenvolvimento sustentável, 

pois a maior parte dos indicadores ambientais continua sinalizando para a 

insustentabilidade.   

 Mas há uma esperança e, nossa primeira hipótese é a de que aquelas 

empresas que possuem sistemas próprios de gestão estruturados, preocupadas com 

os fatores socioambientais, e que já se encontram na fase da “melhoria contínua”, 
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hoje estão deixando a sua posição de “egocentrismo histórico” e se voltando para o 

meio ambiente extramuros, e passam a estabelecer políticas de intervenção, 

interagindo de forma eficaz junto à comunidade externa, disseminando 

conhecimento e novas tecnologias e assim contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável. A postura pró-ativa destas empresas que já estão em níveis elevados 

de interação social, pode inspirar e motivar as demais indústrias do setor químico a 

aderirem a esta dinâmica através do Programa Atuação Responsável®, cuja visão e 

percepções de seus gestores, queremos analisar nesta oportunidade.  

 Em decorrência do aumento das preocupações ambientais e o crescimento 

do nível de exigência e conscientização da população global com relação aos 

impactos ambientais, o segundo setor, neste trabalho representado pelas indústrias 

químicas, parece já vir adotando, ao longo dos anos, esta postura de uma maior pró-

atividade. E, este fato é demonstrado através do desenvolvimento e implantação de 

um sistema próprio de gestão como forma de assegurar a melhoria contínua em 

segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.   

[...] a avaliação do desempenho ambiental de uma indústria não está mais 
limitada à forma como são tratados os resíduos, os efluentes líquidos e as 
emissões gasosas geradas pelo processo produtivo: os impactos ambientais 
dos produtos químicos e de suas embalagens sobre o meio ambiente e 
sobre a saúde e segurança da população também são considerados, bem 
como os tipos de matérias-primas e de energias utilizadas (FONTOURA, 
2001, p.11) 

 Importante destacar como a Indústria Química tem se comportado com 

relação às exigências de segurança socioambientais e, para isto, trazemos logo 

abaixo a Quadro 01. Este quadro descreve a evolução das respostas do segmento 

industrial no que tange a segurança química. Expressa, portanto, um resumo 

histórico das ações decorrentes das preocupações com a evolução da segurança 

química, desenvolvidas por este importante segmento industrial, foco de nossa 

análise.  

Quadro 01 – A Evolução das respostas da Indústria com relação a segurança química 

ANO EVENTO FOCO/Resultado 

1960 Poluição industrial e 
acidentes 

Poluição: Início da preocupação com a poluição e com 
os acidentes nas fábricas. 
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Quadro 01 – A Evolução das respostas da Indústria com relação a segurança química (continuação) 

ANO EVENTO FOCO/Resultado 

1972 

1ª Conferência Mundial 
das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente – UNCE 
(Estocolmo) 

Poluição e esgotamento de recursos naturais: Foi 
divulgado o “Relatório de Roma”, que destacou a 
crescente degradação ambiental, a poluição e a 
possibilidade de esgotamento de recursos naturais. 

1992 

Conferência Mundial das 
Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – 
UNCED (Rio 92) 

Desenvolvimento Sustentável e segurança dos 
produtos químicos: Foi divulgado o “Relatório 
Brundland” que consolidou o conceito de 
“Desenvolvimento Sustentável” e adotada a “Agenda 21”, 
cujo capítulo 19 trata do tema de Segurança Química. 

1994 
Criação do Fórum Inter-
governamental de Segu-
rança Química – IFCS. 

Segurança Química: Missão: promover a 
implementação do capítulo 19 da Agenda 21. 

1996 a 1998  Negociação da Conven-
ção de Roterdã 

Segurança de produtos. A Convenção estabeleceu 
regras para o Consentimento Previamente Informado de 
Produtos Químicos no Comércio Internacional – PIC. 

1997 a 2000  Negociação da 
Convenção de Estocolmo 

Segurança Química. A Convenção estabeleceu as 
regras para a eliminação de uma lista de produtos 
organo-clorados e para o controle da geração de 
dioxinas e furanos. 

2000 3ª Reunião do IFCS em 
Salvador 

Segurança Química. Criação da “Declaração da Bahia” 
e das “Prioridades de Ação para Além do ano 2000”. 

2001 

Proposta do “White 
Paper” da Comunidade 
Européia para produtos 
químicos. 

Controle de produtos químicos. Sistema de controle 
baseado no "Reauthorization and Evaluation of 
Chemicals" – REACH, que prevê o registro de 
substâncias químicas e de suas aplicações para permitir 
sua comercialização na Comunidade Européia. 

2002 

Conferência Mundial das 
Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável – WSSD, na 
África do Sul 

Produção e consumo sustentáveis. Aprovação do 
“Plano de Ação de Johannesburgo” cujo parágrafo 23 
trata de produtos químicos e estabelece que [...] em 
2020 os produtos químicos devem ser fabricados de 
modo tal que levem à minimização de efeitos adversos à 
saúde e ao meio ambiente [...] 

2003 a 2006 

Abordagem Estratégica 
para a Gestão 
Internacional de Produtos 
Químicos – SAICM 
(Strategic Approach to 
International Chemicals 
Management) 

Segurança Química. A negociação da SAICM destina-
se a desenvolver a estratégia para garantir o 
atendimento do parágrafo 23 do Plano de 
Johannesburgo. Foram produzidos 3 documentos: a 
Declaração Política de Alto Nível (HLD), assinada por 
Ministros de Estado; a Estratégia Política Ampla (OPS) e 
o Plano de Ação Global (GPA). 

Fonte: http;//www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisão.asp, set 2007 

 

 Neste contexto de crescente preocupação com a “visão negativa que as 

diversas partes interessadas tinham da indústria química” e, naturalmente a 
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repercussão sobre os resultados de seus negócios é que surge, em 1984 no 

Canadá, com a criação, pelo Canadian Chemical Producers Association – CCP,  do 

programa  Responsible Care®.  A introdução dos conceitos do Responsible Care®  

ocorreu no Brasil, em 1990, quando foram realizadas palestras sobre o programa 

que vinha sendo implementado nos Estados Unidos através da Chemical 

Manufacturers Association-CMA (FONTOURA, 2000, p.34). Após uma série de 

reuniões de trabalho para  a adaptação do programa à realidade brasileira  

programa é lançado no Brasil  pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas - 

Abiquim, que assume a coordenação local deste programa7, com o nome de 

“Atuação Responsável®”.   

Conforme Fontoura (2000, p.14): 

O sucesso do programa no Canadá fez com que  outros países passassem 
a se interessar pelo Responsible Care®  e iniciassem a sua implantação.  O 
Responsible Care®  tornou-se marcar registrada do ICCA8, correspondendo 
a uma iniciativa que procura denotar o comprometimento voluntário e 
internacional da indústria química com a melhoria de desempenho de suas 
operações, processos e produtos, em relação a saúde, segurança e 
proteção ambiental. Atualmente o Responsible Care®  é conhecido como um 
dos códigos de conduta mais antigos, sendo sempre citado quando há 
referência a este tema.  

O caráter amplo do movimento  e  especialmente a mudança acelerada do 

cenário da indústria química mundial faz com que ações fossem implementadas e 

neste sentido, afirma a  Abiquim (2007): 

A gestão das empresas teve de se adaptar às mudanças no cenário da 
Química. A melhoria de desempenho nas dimensões ligadas à saúde, 
segurança e meio ambiente passou a ocupar posição prioritária, 
fundamental para a continuidade da “licença para operar” de todo o setor 
químico. A preocupação com os produtos químicos trouxe o reconhecimento 
de que a gestão segura só pode ser conseguida com a participação de toda 
a cadeia produtiva. 

 Como fatores contributivos para a evolução dos sistemas e programas 

ambientais e especialmente para com o Programa Atuação Responsável® da 

                                                           
7 A adesão formal da Abiquim ao programa ocorreu em 08 de abril de 1992. Em 20 de maio do 
mesmo ano foram formalizadas as adesões ao programa, chamado então de Atuação Responsável®, 
das primeiras 92 empresas associadas, através da assinatura do Termo de Adesão.( FONTOURA, 
2000, p.34) 
8  Apesar de ser bastante flexível a ponto de poder ser ajustado à realidade de cada país, o 
Responsible Care®  apresenta alguns elementos e requisitos que são recomentados pelo International 
Council Chemical Association – ICCA, que  é o Organismo coordenador do programa a nível mundial. 
(FONTOURA, 2000,p.14). 
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indústria química, podemos citar o fortalecimento dos conceitos e da prática da 

Responsabilidade Social Corporativa. Nesta perspectiva, acredita-se que a 

dimensão social tem sido despertada e incorporada de forma mais contundente às 

preocupações da indústria química, tomando proporções de grande importância 

dentro do Programa de Atuação Responsável.  

 Não poderia ser diferente, considerando que o homem é um ser gregário por 

natureza e, portanto, nenhuma ação trará os resultados em termos da redução dos 

impactos e da proteção ambiental desejada sem o agir coletivo.  Nossa 

compreensão desta verdade se dá, especialmente quando nosso olhar se volta sem 

subterfúgios para o sofrimento socioambiental e verifica-se que se está em um 

estágio de dificuldades crescentes e, onde a visão de futuro para o nosso planeta se 

apresenta extremamente preocupante e aparentemente sem solução.  O despertar 

da consciência, o abrir dos olhos para a urgência socioambiental, nos revela a 

questão ambiental global em um crescente de preocupações. Como aponta a 

Abiquim (2007) 

Mas não apenas no campo técnico foi possível perceber mudanças. A 
indústria química, a exemplo da grande maioria das instituições, atuava com 
o entendimento que a proteção de seus interesses deveria ser resguardada 
atrás de seus muros, e evitava discutir eventuais problemas com terceiros, 
incluindo-se aí as comunidades vizinhas às fábricas. As justificativas mais 
freqüentes para tal comportamento eram de que os temas ligados à 
indústria seriam muito técnicos e complexos para que pudessem ser 
debatidos com leigos, ou então, que envolviam segredos industriais. 

 Nossa segunda hipótese é de que as questões e preocupações 

socioambientais quando devidamente interpretadas e introjetadas, consolidam um 

modelo mental, uma subjetividade “setorial”, uma “representação social”, isto é, um 

conjunto de fenômenos perceptivos, imagens, opiniões, crenças e atitudes no 

conjunto de pessoas que formam o setor, funcionando como um catalisador 

motivacional importante para a ação realizadora, o comprometimento e a atitude 

para o agir solidário. Daí ser um tópico importante neste nosso trabalho, analisar e 

entender como se dá a formação e as características do “sujeito da indústria 

química” para sua possível participação como ator no processo da melhoria social e 

ambiental ampla.  Embora não esperado e nem planejado, este movimento para 

uma ação ambiental e social, tem crescido também no âmbito das chamadas 

organizações privadas, tradicionalmente voltadas para o lucro, representantes do 
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chamado segundo setor. Esta nova postura desafia a estrita ótica capitalista e 

utilitarista tradicionalmente focada no lucro; o que sempre tornou a relação entre 

produção, preservação ambiental e as preocupações sociais muito difíceis e, sob 

certos aspectos, até mesmo antagônicas.  

 O fortalecimento do conceito e das práticas de responsabilidade 

socioambiental entende-se, entre outras coisas, como uma manifestação do 

interesse e da preocupação das empresas privadas em participar de forma ativa, nos 

programas voltados para a proteção ambiental, e na sociedade em geral. A empresa 

socialmente responsável, conforme define o Instituto Ethos (2000), é aquela que 

consegue criar métodos, planos e incentivos que a identifica, tanto interna como 

externamente, como uma empresa cidadã. É aquela que possui a capacidade de 

ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de 

serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e, 

consegue incorporar estas preocupações aos planejamentos de suas atividades, 

buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas e 

proprietários. Responsabilidade Social é a forma de conduzir os negócios da 

Empresa de tal maneira que a torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 

social e ambiental.   

Hoje, entretanto, é possível afirmar que o setor químico, tanto no Brasil 
como no exterior, está consciente do fato de que o diálogo transparente, 
franco e ético com todos os interessados nas atividades e produtos das 
empresas – trabalhadores, governo, clientes, comunidades vizinhas às 
instalações industriais, organizações não governamentais, entre outros, 
também faz parte da sua “licença para operar”. O diálogo deve estar ligado 
a ações concretas, que visem melhorar continuamente os processos e 
produtos, de forma a torná-los ainda mais seguros e adequados 
ambientalmente (ABIQUIM, 2007). 

 Cada vez mais empresas privadas descobrem que o cuidar do social e do 

meio ambiente pode trazer para a organização ganhos que antes não eram 

percebidos nem mensurados.  Conforme já diziam Porter e Linde (1995, p.78), os 

executivos precisam começar a reconhecer as melhorias ambientais e sociais como 

uma oportunidade para aumentar a competitividade, e não como um custo 

incômodo. Desde a menção acima, de Michael Porter e Claas Van Der Linde, à 

quase 13 anos, as empresas evoluíram bastante no que tange ao reconhecimento 

dos ganhos advindos de uma postura mais pró-ativa para com os aspectos sociais e 
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ambientais de suas atividades. Verificou-se que a busca por novos padrões 

ambientais e pela melhoria dos aspectos sociais podem dar início à um processo de 

inovação que diminui o custo total de um produto ou aumenta o seu valor agregado. 

Assim, ficou visível que a maior produtividade dos recursos torna as empresas mais 

competitivas.  

  Percebe-se neste ambiente uma difícil, mas crescente, interação entre os três 

setores: público, privado e organizações não governamentais.  Os componentes do 

primeiro e segundo setores passam a sentir a necessidade de rever seus conceitos 

e mapas mentais e, nesta dinâmica de crescimento e aprendizagem mútuas, surgem 

as oportunidades de formação das redes solidárias, das trocas de conhecimentos, 

de percepções e especialmente, de ferramentas e de metodologias de gestão.    

 Este trabalho de pesquisa consiste, portanto, de um estudo exploratório em 

torno dos processos de Gestão de Projetos Socioambientais, desenvolvidos pela 

indústria química em nosso país. Além das hipóteses citadas, queremos analisar 

ainda, a influência social da crescente interação da indústria química com os demais 

setores da sociedade, tendo como base o seu programa de Atuação Responsável® e  

seus projetos socioambientais. Desejamos ser capazes de mensurar  a influência 

destes projetos para o fortalecimento, junto aos diversos públicos (três setores 

sociais), do conceito de Responsabilidade Socioambiental e da Gestão Solidária.  

Como sublinhado pela ABIQUIM (2007) 

Para atender aos enormes desafios que o passado, o presente e o futuro da 
Química impuseram e impõem à indústria,apenas cumprir com a legislação 
não é suficiente, até porque não existem leis que tratem da maior parte das 
questões que se apresentam. Conscientes desta realidade, as associadas 
da Abiquim desenvolvem o Programa Atuação Responsável®, que possui 
instrumentos de gestão que vão bem além das obrigações legais. 

 

2.2 A evolução da Indústria Química e os processos de desenvolvimento 
recentes 

 A indústria química no Brasil, assim como ocorre no restante do planeta, a 

partir do advento do Programa de Atuação Responsável® tem procurado sair do seu 

casulo, da postura fechada no seu “intramuros”, para uma postura aberta, 
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caracterizada pelo diálogo com todas as partes interessadas, sejam internas ou 

externas. Apesar do Programa Atuação Responsável®  já estar sendo desenvolvido 

e  implementado no Brasil, há  mais de quinze anos, percebe-se que o mesmo ainda 

não conseguiu estabelecer um nível desejável de interação e confiança entre os 

seus diversos públicos, que pudesse demonstrar  a  existência de  uma boa 

interação e compartilhamento  das visões, interesses e mesmo da gestão dos 

aspectos socioambientais com todas as  partes interessadas (stakeholders).  

  Conforme pesquisa realizada, junto a empresas americanas, Givel (2005, p.2) 

relata: 

Desde 1988, a indústria química está engajada no desenvolvimento de um 
grande programa voluntário de “auto-regulação” chamado de Responsible 
Care®, que trata de uma grande campanha de responsabilidade social 
industrial objetivando garantir uma boa performance das empresas 
associadas em termos de proteção ambiental, saúde pública, segurança 
ocupacional e segurança patrimonial. Contrário aos argumentos de defesa 
da Responsabilidade Social Corporativa: que estabelecem que tais esforços 
objetivam atender as necessidades das diversas partes interessadas tais 
como a comunidade (stakeholders) além das necessidades  dos acionistas 
(shareholders),  aqueles que duvidam destes objetivos simplórios, afirmam 
que  ...o objetivo primário dos esforços do Atuação Responsável® tem sido 
mudar a opinião e a preocupação do  público em geral relacionadas as 
práticas de segurança, saúde, proteção ambiental decorrentes das 
atividades da indústria química, ao mesmo tempo que fornece suporte 
contra  a  pesada e custosa legislação de saúde pública e ambiental, bem 
como a regulação relacionada  aos produtos químicos. 

  Verifica-se que o tema se caracteriza ainda, pela precariedade e/ou 

indisponibilidade de dados e informações sobre os resultados concretos no que 

tange a comprovação de ganhos sociais e ambientais, reais ou potenciais, 

decorrentes do Programa Atuação Responsável® e das ações em Responsabilidade 

Social da Indústria química. Algumas importantes informações podem ser colhidas 

do Relatório Anual de Atuação Responsável®, publicado pela Abiquim, mas os dados 

relacionados às melhorias resultantes do processo da interação social, não existe ou 

não estão disponíveis. 

 Assim, as concepções teóricas que deverão fundamentar este trabalho serão 

originadas do estudo e análise de vários textos e artigos técnicos que englobam as 

preocupações de cientistas como antropólogos, filósofos, sociólogos, economistas, 

cientistas políticos, entre outros. Também serão fundamentadas por relatórios de 

gestão de projetos sociais da indústria química, e pelas questões relacionadas com 
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o fortalecimento da sociedade civil, as Políticas Públicas Ambientais e Sociais, a 

identidade e natureza do terceiro setor, os conceitos de dádiva, solidariedade, 

vínculos sociais e economia solidária. 

 

2.2.1 O Programa de Atuação Responsável® 

 Quando se lança um olhar para os movimentos e ações sociais da indústria 

química nacional, recorda-se da campanha lançada em 1997 liderada pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, na época presidida pelo 

sociólogo Herbert de Souza (Betinho) em prol da obrigatoriedade da divulgação do 

Balanço Social, pelas empresas, fato extraordinário para a época e, até mesmo hoje, 

considerando estarem as ações em Responsabilidade Socioambiental Corporativa, 

ainda em sua fase embrionária.  No início da década de 90, portanto sete anos antes 

da campanha do IBASE, o segmento industrial químico já lançava um programa que 

pretendia trazer nova dinâmica para as relações e interações deste setor industrial 

com a comunidade. Assim nasce o Programa Atuação Responsável®, que foi 

idealizado com o propósito de imprimir a política e a prática de ampla transparência 

com todo o conjunto de organizações, entidades, comunidades e pessoas que 

formam as partes interessadas (stakeholders), em relação à indústria química. 

 

2.2.2 Grandes Acidentes e o Comportamento Empresarial 

 Quando se faz uma análise histórica dos acontecimentos que geraram o 

crescimento das preocupações socioambientais no mundo, somos levados a focar a 

atividade industrial, como principal fator contribuinte para com os impactos 

ambientais e sociais negativos. E, quando no início da década de 90, se foi à 

comunidade no sentido de procurar compreender a sua percepção com relação à 

crise ecológica pela qual passa a humanidade, identificou-se claramente a indústria 

química como a principal vilã neste processo de destruição ambiental.  

 Assim, através de pesquisas de opinião pública quando, por exemplo, se 

solicitou aos entrevistados para tecerem comentários sobre o que pensam da 
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indústria química, puderam ser registradas fortes evidências desta correlação entre 

“impacto ambiental e indústria química”, na percepção geral dos cidadãos. Creditou-

se como uma das causas raízes desta má percepção do público em geral, sobre o 

segmento industrial químico, o histórico de graves acidentes ocorridos, na indústria 

química e petroquímica, ao longo de um período de pouco mais de uma década. As 

repercussões desses grandes acidentes levaram a comunidade de maneira geral a 

ter uma visão muito negativa deste segmento industrial.  

 A título de exemplo, pode-se citar uma pesquisa realizada nos Estados 

Unidos, em 1965, conforme apresentado no Manual de Implantação do Atuação 

Responsável (ABIQUIM,1992, p.2), onde o resultado da pesquisa demonstra que 

este segmento industrial alcançava um nível de aceitação pela sociedade americana 

de aproximadamente 60% contra 20% de aceitação em 1989, levando a sociedade a 

demandar principalmente das organizações privadas, uma preocupação 

socioambiental efetiva, através da implementação de sistemas de gestão de 

segurança industrial e socioambiental,  que provocassem desdobramento de ações 

para o controle dos aspectos e impactos sociais, ambientais e de segurança gerados 

por suas atividades.  

 Resultados similares a este foram observados quando uma pesquisa 

realizada na cidade de Salvador (BA), no início da década de 90, onde se procurava 

saber da comunidade qual a visão dos mesmos com relação à indústria química. As 

respostas, em sua maioria, traziam visões extremamente negativas, face ao estigma 

deixado pela lembrança dos acidentes que geraram grandes danos às pessoas, à 

comunidade, ao meio ambiente e ao patrimônio. Quando perguntados sobre o 

entendimento do grande público sobre que tipo de indústria acarreta maior risco ou 

problema socioambiental, os pesquisadores obtiveram os seguintes percentuais: a 

indústria química com 56%; a indústria do petróleo com 22%; a indústria metalúrgica 

com 19%; a indústria de defensivos agrícolas com 18% e a indústria petroquímica 

com 17% (ABIQUIM,1992, p.4). 

 Foi logo após o final da Segunda Guerra Mundial que, segundo Campos 

(1999, apud FONTOURA, 2001, p.1), observou-se o surgimento das grandes 

indústrias químicas conhecidas atualmente e a importância econômica e social desta 
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atividade humana passou a ser muito grande.  Ainda, conforme Fontoura (2001, 

p.1), a década de 50 foi marcada pelo fortalecimento econômico destas grandes 

empresas e pelo distanciamento dos anseios da população, representado de 

maneira figurada pelo chamado “muro de pedra” que as separava da sociedade. Os 

movimentos de contestação social surgidos na década de 60 e a ocorrência de 

acidentes ambientais de grandes proporções envolvendo a indústria química, no 

entanto, proporcionaram uma mudança gradativa nesta postura, que passou de 

“simples negação” dos fatos à minimização dos seus efeitos, passando a imagem de 

que a situação encontrava-se sob controle.  

 De acordo com descrição documentada no Manual de Alerta e Preparação de 

Comunidades para Emergências Locais – APELL (ABIQUIM, 1990, p.7), em 1996, 

como conseqüência de vários acidentes ocorridos, tanto em países altamente 

industrializados, como em países em desenvolvimento, que ocasionaram impactos 

adversos ao meio ambiente, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(UNEP), sugeriu uma série de medidas visando auxiliar os governos, particularmente 

dos países em desenvolvimento, a minimizar a ocorrência e os efeitos de acidentes 

químicos. Foi implementado então, em vários países, o chamado Processo de 

Atendimento à Acidentes Tecnológicos, mais conhecido como APELL9.  

 Considerando a preocupação mundial com os acidentes tecnológicos,este 

programa foi adotado no Brasil pois conforme ABIQUIM (1990, p.7):   

Mesmo assumindo que todos os acidentes industriais possam ser 
prevenidos, é preciso ser realista e preparar planos de atendimento 
emergenciais capazes de levar a um melhor conhecimento dos riscos locais 
e, portanto, conduzir a medidas de caráter preventivo mais eficientes. 

 Em face da relevância para a formação do que se considera ser um estigma 

dominante sobre a indústria química que a classifica como um setor industrial 

extremamente poluidor e perigoso, junto ao público em geral, é importante relatar 

neste documento, como forma de entender a formação deste estigma, alguns destes 

grandes acidentes. Considera-se importante ressaltar que não estamos 

                                                           
9 O “Alerta e Preparação de Comunidades para Emergencias Locais (APELL- Awareness  and 
Preparedness for Emergencies at Local Level) é uma iniciativa patrocinada pelo Departamento da 
Indústria e Meio Ambiente (IEO) do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) em 
cooperação com a Associação das Indústrias Químicas dos Estados Unidos (CMA) e o Conselho 
Europeu das Federações da Indústria Química (CEFIC). 
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considerando neste trabalho um fator bastante relevante para a formação da opinião 

pública a respeito da indústria química, além dos impactos diretos gerados pelos 

acidentes em si, que são as formas e o nível do apelo emocional com que são as 

notícias relacionadas divulgadas pela mídia. 

 Fontoura (2001, p.1) cita uma catástrofe que ocorreu em 1953, provocada 

pela indústria Shin Nhion Chisso, fabricante de aldeído acético, que lançava seus 

efluentes na Baía de Minamata, no Japão, e que provocou a contaminação de 

peixes e mariscos por mercúrio. Outro acidente de grandes proporções ocorreu em 

1976, em Seveso, na Itália, quando um reator da fábrica ICMESA, produtora de 

triclorofenol, explodiu, lançando a substancia 2,3,7,8 - tetraclorodibenzo-p-dixina 

(TCDD), altamente tóxica, na atmosfera, provocando a morte de muitos animais e 

um aumento na taxa de problemas genéticos na região.  

 Ainda, podemos encontrar uma relação desses grandes acidentes na 

indústria química mundial, em vários documentos e registros na mídia, havendo 

alguns bastante especiais, pelos impactos causados e pela repercussão junto às 

diversas partes interessadas.  Alguns deles relacionamos abaixo conforme citados 

por Kletz (1993): 

 A ruptura de um grande vaso de pressão em Feyzan, na França, em 
1966, foi à sua época, um dos piores acidentes ocorridos com gases 
inflamáveis liquefeitos. Obrigou diversas companhias a revisarem seus 
procedimentos para estocagem e manuseio desses materiais.  Em função 
do congelamento de uma válvula de drenagem houve o vazamento de 
grande quantidade de propano, formando uma nuvem visível de vapor com 
1 metro de espessura que se afastou até 150 metros, inflamando-se 25 
minutos depois que tinha vazado por um automóvel que tinha parado em 
uma estrada vizinha.  O fogo gerado foi levado à base de uma esfera que se 
rompeu. Morreram dez dos doze bombeiros que estavam em um raio de 50 
metros.  Ao todo, romperam-se 05 esferas e 02 vasos de pressão e o fogo 
espalhou-se pelos tanques de gasolina e óleo combustível (p127). 

 Em 1972, acidente similar ao de Feyzan ocorreu no Brasil, em Duque 
de Caxias, com uma esfera de GLP. O GLP inflamou-se e o vaso rompeu-
se, matando 37 pessoas (p.130). 

 Em novembro de 1984, houve o incêndio e explosão de uma planta 
de processamento e distribuição de gases liquefeitos do petróleo em San 
Juanico, subúrbio da Cidade do México. Foi um dos piores acidentes já 
ocorridos na indústria química e do petróleo, excedido apenas pelo de 
Bhopal. De acordo com dados oficiais, houve 542 mortos, 4248 feridos e 
cerca de 10.000 desabrigados. Ao todo, foram quatro esferas e 15 tanques 
cilíndricos explodindo dessa maneira, em cerca de uma hora e meia. Alguns 
tanques foram lançados a uma distância de 1200 metros. A maioria dos 
mortos e feridos era de favelados vivendo nas proximidades (p.132). 
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 O pior acidente da história da indústria química ocorreu em Bhopal, 
no estado de Madhya Pradesh, na Índia Central, em 03 de dezembro de 
1984. Um vazamento de metil-isocianato (MIC) em uma planta química, 
usada como intermediário na manufatura  do inseticida Carbiral, espalhou-
se para além dos limites da planta e causou a morte por envenenamento em 
cerca de 2000 pessoas. O dado oficial registrava 1754, porém algumas 
estimativas não oficiais apontavam números bem mais elevados. 
Inevitavelmente, Bhopal gerou em todo o mundo grande reação pública, e 
de forma especial na Índia e nos Estados Unidos da América.  Requereu-se 
maior controle, conforme evidenciou um artigo Intitulado “Trabalho de 
Campo para Legisladores” (STOVER:1985), onde se listou 32 propostas ou 
atividades de governo dos EUA e 35 atividades internacionais que tiveram 
seu início no término de 1985 e tentativas de mostrar que a indústria pode 
colocar sua própria casa em ordem. Como exemplo das ações 
implementadas a partir de Bhopal, podemos citar o estabelecimento do 
Centro para a Segurança de Processos Químicos – AICHÉ – e o 
estabelecimento do programa da Comunidade de Alerta e Ação pela 
Associação dos Produtores Químicos (p.264). 

 Em 2004 por ocasião dos 20 anos passados do acidente de Bophal, foram 

promovidas com o apoio do governo federal, da  Abiquim e outras entidades, várias 

palestras pelo Brasil relembrando o trágico acidente  e  alertando os três setores 

sociais quanto a importância da prevenção e do preparo para atendimento a 

situações de emergências. 

 

2.2.3 Rompendo o Paradigma do “muro de pedras” 

 Até antes do acidente de Bhopal, a indústria química, a exemplo da grande 

maioria das empresas de manufatura, vinha sempre atuando com o conceito de que 

a proteção de seus interesses deveria ser resguardada atrás de seus muros, 

evitando-se discutir eventuais problemas com terceiros, incluindo-se aí as 

comunidades vizinhas às fábricas. As justificativas mais freqüentes para tal 

comportamento eram de que os temas ligados à indústria são muito técnicos e 

complexos para que possam ser debatidos com leigos, ou então, que envolvem 

segredos industriais de propriedade das empresas. Mais tarde, por volta da metade 

da década de 80, em decorrência das repercussões dos grandes acidentes, a 

indústria química já passou a entender que, ignorar ou confundir o público, 

provocaria nele uma contra reação. Então, a indústria química sentiu necessidade 

de se aproximar da comunidade, com o objetivo de revelar os cuidados que 

mantinham com os seus processos e produtos, e as ações preventivas que 

adotavam em termos da segurança e dos potenciais impactos ambientais, inerentes 
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às suas atividades produtivas.  Frente a citada evolução da indústria química no que 

se refere a sua postura frente a comunidade e refletindo sobre a demora 

relativamente comum no ser humano de maneira geral e nos gestores 

organizacionais,  em tomar uma decisão, especialmente quando implica em 

mudanças, mesmo que ajude no processo de amadurecimento e  aprendizado 

consideramos importante lembrar  Paulo Freire10 que afirmava que  somente pela 

reelaboração do já sabido se aprende (maturação) e chega-se a um novo saber e, 

esses novos saberes poderão ajudá-los a viver melhor (FREIRE, apud SOUZA,1999, 

p.26) 

 Pelo supracitado, podemos destacar de forma didática, a retrospectiva da 

forma como as questões ambientais foram tratadas pelos empreendimentos 

industriais, incluindo a indústria química, que passa por três momentos, conforme 

citado por Fontoura (2001, p.10):  

O primeiro estágio, surgido na Europa e nos Estados Unidos no início da 
década de 70, foi predominantemente caracterizado pelo estabelecimento 
de legislações (command-and-control) para definir critérios de lançamentos 
de efluentes, emissões e resíduos no meio ambiente (end of pipe). Se por 
um lado foi possível reduzirem-se os níveis de emissões nas empresas 
(ainda que muitas vezes a custos muito elevados), por outro observou-se 
constantemente a conversão de um tipo de poluição em outro, visando-se o 
atendimento dos padrões legais. 

No início da década de 90 observou-se o surgimento do segundo estágio, 
focado no princípio  básico da preservação e da redução da população na 
fonte:  na impossibilidade de reduzir-se a capacidade poluidora das 
instalações, buscavam-se meios de reciclagem, de tratamento ou, por fim, 
de disposição dos resíduos. 

No terceiro estágio, observado em meados da década de 90, cunhou-se o 
termo produção limpa, ou seja, baseada na utilização de materiais de mais 
baixa toxidade e na geração de menores quantidades de resíduos menos 
tóxicos. 

 Motivados pela repercussão dos grandes acidentes junto ao público em geral 

e a decorrente percepção negativa por parte da comunidade, somados a uma maior 

demanda no que tange a cobranças do público em geral (ONG’s, ambientalistas, 

sindicatos e órgãos de governo), por volta de 1985, surge um Programa na indústria 

                                                           
10 Paulo Freire, educador do mundo, brasileiro de Pernambuco, nasceu em Recife em 19 de setembro 
de 1921. Notabilizou-se por sua prática e seu pensar pedagógicos. Foi expulso do Brasil, como 
subversivo, porque estava ajudando, por meio da escolarização, os trabalhadores a abrir os olhos e 
compreender a vida de outro jeito. A partir desta experiência, contribuiu para reiventar a educação no 
mundo inteiro. (SOUZA, 2000, p.49) 
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química canadense chamado “Responsible Care®  - A total Commitment” criado pela 

Canadian Chemical Producers Association - CCPA, que mais tarde migrou para os 

Estados Unidos onde foi também adotado pela CMA (Chemical Manufactures 

Association) e, posteriormente, trazido pela Abiquim para o Brasil, em 1990, sendo 

lançado oficialmente no Brasil, em 1992, com a adesão inicial de 92 empresas 

químicas.   

 A partir do lançamento do Programa Atuação Responsável®, entendemos que 

teve início o rompimento do que consideramos o paradigma do “muro de pedras”, o 

qual até aquele momento, mantinha a indústria química inacessível, o qual pode ser 

muito bem revelado pela expressão corrente à época, dita pelas lideranças da 

indústria química, com relação à comunidade local: “Ignore-a, confunda-a se 

necessário, mas pelo amor de Deus, não se nivelem por eles, em relação ao 

conhecimento de risco químico”.  

 Aqueles que viveram na indústria química neste período de rompimento 

paradigmático podem compreender a força dessa nova perspectiva, e a dimensão 

do esforço emocional necessário à mudança interna (mapa mental) de cada gestor e 

mesmo coletiva, quando olhamos a postura do segmento industrial como um todo.  

Esforço emocional imensurável, especialmente daqueles gestores ligados às 

responsabilidades relacionadas com a segurança e meio ambiente na indústria 

química, arraigados que estavam à antigos conceitos, já há muitos anos. Imagine 

toda uma educação focada e uma cultura estabelecida no cuidado e na extremada 

atenção com os perigos e riscos das atividades, na maioria das vezes fortalecida 

pelas mensagens intencionais passadas para os diversos públicos no sentido de que 

os riscos eram tão grandes que ninguém, a não ser os próprios operadores, 

poderiam adentrar a área industrial. Assim, de repente, com o advento do Atuação 

Responsável® , este quadro mental rapidamente tem que ser mudado, as portas são 

abertas e membros da comunidade local são convidados a visitar a fábrica em seu 

interior. Grandes indústrias nos Estados Unidos (USA) e grandes multinacionais no 

Brasil partem na frente e abrem suas portas para todos os familiares em dias 

festivos para que possam conhecer a fábrica, o posto de trabalho onde entes 

queridos trabalham e demonstram os cuidados adotados para garantir a  segurança 

e  saúde de seus trabalhadores e para com o meio ambiente.   
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 Assim, como o conjunto de eventos de atentados terroristas sofridos pelos 

EUA, em 11 de setembro de 2001, motivou uma série de mudanças 

comportamentais da sociedade norte-americana, relativas a diversos objetos 

relacionados à política internacional, entendemos que o mesmo ocorreu com os 

gestores da Indústria Química, em nível mundial. Aos poucos, com o lançamento do 

Atuação Responsável® e o início dos trabalhos para sua implantação nas indústrias, 

vai fazendo surgir um novo modelo mental no processo de gestão da indústria 

química no qual a transparência, o diálogo aberto com a comunidade passa a ser 

entendido como um fator chave para a sua imagem, ganho de competitividade e  

para o compromisso maior com o desenvolvimento sustentável. 

Considera-se que a estrutura de uma representação social é alterada 
quando são adicionados ou suprimidos elementos de seu núcleo central. As 
mudanças ocorridas no núcleo central implicam, portanto, em mudanças na 
própria representação social. Tais mudanças costumam ser pouco 
freqüentes e geralmente estão restritas à ocorrência de eventos muito 
significativos que levam o sujeito a rever seus valores, expectativas e 
conceitos de forma radical. Um exemplo de evento desse tipo foi o conjunto 
de atentados terroristas sofridos pelos EUA em 11 de setembro de 2001 
(VERGARA, 2005, p.1143). 

 O novo paradigma rompe com o isolamento deste segmento industrial com a 

comunidade local e a ação predominantemente buscada se traduz em programas e 

em projetos como o chamado “portas abertas”, e uma nova atitude de seus gestores 

frente à comunidade local, representada pela busca de uma maior aproximação com 

a comunidade, através do Programa “diálogo aberto”, que objetivava maior 

transparência nas relações entre os diversos atores sociais. A verdade é que esta 

nova atitude não é tomada de imediato em todas as empresas do segmento 

químico. Esta mudança não se dá da noite para o dia e dependeu muito das 

características culturais de cada empresa, o apoio da alta administração e as 

características sócio-culturais da comunidade de interesse.   

 Certamente, até os dias de hoje, muitas empresas não evoluíram nesta 

prática e mantêm seus portões fechados à comunidade ou estão ainda, na fase 

embrionária de desenvolvimento deste processo. De qualquer forma, é válido afirmar 

que o Programa Atuação Responsável® forçou e tem forçado o repensar da gestão 

organizacional, o que leva à estruturação de um novo modelo mental, uma mudança 

da subjetividade no seio dos gestores da indústria química, arrancando-os da antiga 
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defesa gerada pelo temor que muitos nutriam da intromissão do público externo nos 

seus afazeres internos do dia-a-dia. Assim, a variável mais forte, predominante no 

modelo de gestão da indústria química, deixava os seus gestores paralisados pelo 

cotidiano e, muitas vezes, desconhecidos deles próprios.  

  Era senso comum de que os riscos dos processos da indústria química 

tornavam impróprios, e mesmo terminantemente proibidas, as visitas de pessoas 

que nada tinham a ver com o processo no setor operacional das indústrias químicas. 

Para a consolidação do programa “portas abertas”, o conceito de risco foi melhor 

assimilado e tornou explícito tanto para o público interno como para o externo que o 

perigo quando bem administrado (e os setores de segurança das empresas 

correram para demonstrar sua responsabilidade e seu cuidado), leva a uma classe 

de risco bem menor, por ser controlado dentro dos parâmetros de aceitabilidade 

estabelecidos.  

 Tal percepção levou à elevação da qualidade de vida do trabalhador, pelo 

maior domínio sobre a segurança dos processos e pelo conhecimento por parte de 

seus familiares, que através das visitas ao seu posto de trabalho, puderam ver e 

entender os cuidados com a segurança, com os impactos ambientais, com os 

trabalhadores e com a comunidade vizinha, revelados pela Empresa.   

Temos, portanto, que reaprender e, para tal, é importante compreendermos 
que um novo saber é construído a partir do confronto entre os saberes que 
uma pessoa já possui e outras informações, concepções e pensamentos. É 
a atitude de escutar, de matutar, de comparar com o que a gente sabe que 
permite uma nova aprendizagem, a aquisição de um novo conhecimento 
(SOUZA,1999, p.26) 

 Então, o examinar das ações advindas da gestão do Programa de Atuação 

Responsável® e, mais recentemente dos Projetos de Responsabilidade Social 

Corporativa da indústria química, se faz na perspectiva de entender, também, a real 

motivação dos gestores para a prática da responsabilidade socioambiental no 

contexto de suas organizações.  

A teoria das representações sociais revela-se útil na busca de uma melhor 
compreensão das práticas coletivas. Por meio do conhecimento de uma 
representação social, torna-se possível um entendimento mais adequado 
dos processos de constituição simbólica encontrados na sociedade, onde 
indivíduos se engajam para dar sentido ao mundo e nele construir sua 
identidade social (GOMES, SÁ E OLIVEIRA, 2003; JOVCHELOVITCH,1995 
apud VERGARA et al., 2005, p.1142). 
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Queremos ser capazes de revelar se as atitudes, comportamentos e 

responsabilidades assumidas pelos empresários da indústria química em relação às 

preocupações com o socioambiental tiveram por base ou receberam contribuições 

importantes do movimento de Atuação Responsável® e seus Princípios Diretivos e 

se a adoção dos padrões éticos neles estabelecidos foram capazes de fomentar no 

meio desta comunidade empresarial “novos valores”, capazes de gerar uma nova 

representação social.  

 

2.2.4 Princípios Diretivos do Atuação Responsável®  

 Considera-se muito importante para o direcionamento do Atuação 

Responsável®, os seus Princípios Diretivos e, por esta razão destaca-se neste 

subitem na medida em que ajudaram e continuam a ajudar os gestores da indústria 

química na manutenção do foco, para a obtenção dos objetivos maiores do 

programa. Entendemos que estes princípios contribuem profundamente na 

formatação dos valores e da nova cultura organizacional e, a sua divulgação e 

exposição pública dá força para a ação dos gestores, quando estes, por questões de 

estrutura organizativa não fazem parte da Alta Administração.  

Valores guiam indivíduos em decisões de como eles devem se comportar 
[...] indivíduos são atraídos por outros que dividem suas características 
demográficas e seus valores individuais (MEGLINO & RAVLIN, 1988). 

 O conhecimento dos Princípios Diretivos por parte de todos os gestores e 

líderes da organização funcional como instrumento motivador, criando auxiliando no 

estabelecimento de uma visão de futuro e gerando as expectativas que os incitam a 

agir no sentido dos objetivos e metas estabelecidos.  De certo modo, nesta reflexão 

cabe lembrar, resguardadas as limitações do contexto, a teoria da expectativa 

(VROOM,1964, apud ROBBINS, 2004, p.167), que em linhas gerais sustenta que a 

força da tendência para agir de determinada maneira depende da força da 

expectativa de que a ação trará certo resultado, e da atração que este resultado 

exerce sobre o indivíduo. Reforçando o pensamento de Victor Vroom, pode-se 

imaginar a importância dos Princípios Diretivos do Atuação Responsável®, pois eles 

criam expectativas nos gestores da indústria química, incitando-os à ação. 
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 Assim, são os padrões éticos que direcionam a política de ação da indústria 

química brasileira em termos de saúde, segurança e meio ambiente. De acordo com 

o Manual de Implantação do Atuação Responsável® (ABIQUIM, 1992), os Princípios, 

em número de 12, estabelecem a base ética do Processo, indicando as questões 

fundamentais que devem nortear as ações de cada empresa: 

1) Assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta 
prioridade empresarial, através de um processo de melhoria contínua em 
busca da excelência.  

2) Promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de 
responsabilidade individual com relação ao meio ambiente, segurança e 
saúde ocupacional e o senso de prevenção de todas as fontes potenciais de 
risco associadas às suas operações, produtos e locais de trabalho.  

3) Ouvir e responder às preocupações da comunidade sobre seus 
produtos e suas operações.  

4) Colaborar com órgãos governamentais e não governamentais na 
elaboração e aperfeiçoamento de legislação adequada à salvaguarda da 
comunidade, locais de trabalho e meio ambiente.  

5) Promover a pesquisa e desenvolvimento de novos processos e 
produtos ambientalmente compatíveis.  

6) Avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, 
processos e produtos e monitorar os efeitos ambientais das suas 
operações.  

7) Buscar continuamente a redução dos resíduos, efluentes e emissões 
para o ambiente, oriundos das suas operações.  

8) Cooperar para a solução dos impactos negativos no meio ambiente 
decorrentes do descarte de produtos, ocorrido no passado.  

9) Transmitir às autoridades, funcionários, aos clientes e à comunidade, 
informações adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente de seus produtos e operações e recomendar medidas de proteção 
e de emergência.  

10) Orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores 
e o público para que transportem, armazenem, usem, reciclem e descartem 
os seus produtos com segurança.  

11) Exigir que os contratados, trabalhando nas instalações da empresa, 
obedeçam aos padrões adotados pela contratante em segurança, saúde 
ocupacional e meio ambiente.  

12) Promover os princípios e práticas do “Atuação Responsável®", 
compartilhando experiências e oferecendo assistência a outras empresas 
para produção, manuseio, transporte, uso e disposição de produtos.  

 Atualmente, encontrado em mais de 52 países com indústrias químicas em 

operação, o Responsible Care® teve sua estrutura revisada e sua abrangência e 
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compromissos alavancados pela adoção em âmbito mundial, durante a United 

Nations International Conference on Chemical Management que ocorreu em Dubai, 

nos Emirados Árabes, em fevereiro de 2006, com o lançamento oficial e em nível 

mundial do Responsible Care Charter que reforça a visão ética do Atuação 

Responsável Global, com o apoio do Secretário Kofi Annan da ONU, totalmente 

alinhado com os princípios ambientais do Global Compact11 que procura promover a 

Responsabilidade Social Corporativa. Esta carta vai além dos elementos originais do 

Atuação Responsável e focam os novos desafios da indústria química e da 

sociedade globalizada. A Resposible Care Global Charter é composta de vários 

elementos, dos quais se pode resumir: 

 Estabelece princípios para os programas nacionais do Atuação 
Responsável, com o objetivo de uniformizar as ferramentas e conceitos 
adotados em todo o mundo. 

 Adota os princípios do Desenvolvimento Sustentável com o 
desdobramento de sua abrangência para as dimensões ambientais, 
econômicas e sociais, através da melhoria de performance, maior 
transparência e geração de melhores oportunidades econômicas, pelo 
desenvolvimento de soluções inovatórias relacionadas à sociedade e aos 
produtos. 

 Pela observação e análise atenta, pode-se concluir que o Atuação 

Responsável® trouxe em seus princípios diretivos algo inovador para este segmento 

industrial, à época do seu lançamento. Conforme já supracitado, este processo 

pretendeu quebrar o paradigma do muro de pedras, dominante no seio da indústria 

química, pela mudança da postura dos seus gestores, adotada até então, que se 

baseava na política do seu total isolamento da comunidade, tendo por premissa 

histórica, conforme ABIQUIM (1992), somente aos especialistas e químicos cabia e 

interessava conhecer o que ocorria no interior da indústria química.  

                                                           
11 O Pacto Global (Global Compact)  é uma iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, 
em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Estes valores 
principais foram separados em dez princípios chave, nas áreas de direitos humanos, direitos do 
trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção. (Fonte: http://www.pactoglobal.org.br/   
acessado em 14/04/08). 
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 Respeitadas as devidas proporções e as limitações inerentes à estrutura do 

programa inicial, não seria falha grave considerarmos o movimento iniciado pelo 

Atuação Responsável®, como um dos passos iniciais para o atendimento ao direito à  

informação, que por ter natureza coletiva e difusa, ocupa lugar de destaque nos 

Estados democráticos, principalmente quando a informação diz respeito ao 

patrimônio existente na natureza, bem como as políticas, medidas e decisões que 

tenham por objeto tais recursos.  

O princípio da informação na proteção do meio ambiente, além de ser 
importante na afirmação de que todos tomem ciência do estado, das 
propostas e execuções de manejos do ecossistema, também para a 
construção e renovação de uma opinião ambiental informada, de modo que 
cada cidadão possa se posicionar de forma consciente diante de uma 
decisão pública que possa trazer efeitos sobre o meio ambiente em que vive 
(BARROS, 2004, p.32). 

 Naturalmente que, no seu lançamento, o escopo do Atuação Responsável se 

restringia à melhoria contínua em segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, 

com o foco voltado prioritariamente para as melhorias internas. Atualmente, com a 

revisão do programa já se inclui, embora ainda timidamente, a dimensão econômica 

e com um  maior destaque  a dimensão social.    

De acordo com Leff (2002, p.9): 

Transcorridos quase três décadas desde a realização da Conferência de 
Estocolmo, em 1972, não seria exagero afirmar que continuamos a lidar 
com a crise socioambiental como se representasse apenas uma 
perturbação intempestiva, uma espécie de ruído de fundo a ser tratada de 
forma reativa e fragmentada, sem implicar a transgressão da lógica 
profunda que condiciona a organização das sociedades contemporâneas. 

 

 O programa Atuação Responsável® completou 15 anos no Brasil em 2007. 

Durante esse período, os resultados obtidos pelas empresas associadas à ABIQUIM 

nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente vêm apresentando, na grande 

maioria dos casos, melhoras significativas – o que tem sido conseguido com muito 

trabalho e persistência. As informações contidas no relatório anual do Programa 

Atuação Responsável no Brasil, publicado pela Abiquim em 2006, cobrem o período 

de 2001 a 2005 e agregam os dados das empresas químicas associadas à Abiquim. 
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 Conforme Antônio R. Rollo12 na mensagem de abertura, explica que o 

Relatório de Atuação Responsável 2005: 

 [...] mostra a evolução positiva do desempenho da indústria, fato 
desconhecido da maioria da população, que ainda vê a Química como uma 
atividade causadora de impactos ao meio ambiente e à saúde”. A 
publicação deste relatório não tem por objetivo principal mudar a imagem do 
setor perante a opinião pública e sim estimular a melhoria contínua das 
operações e produtos das empresas associadas à Abiquim, condição 
fundamental para a sua sobrevivência a longo prazo. Há no setor 
consciência da importância de se reduzir as perdas provocadas por 
acidentes e pelo desperdício de recursos naturais, utilizados como fontes de 
matérias-primas e de energia. A coleta de dados consistentes por quatro 
anos consecutivos permite identificar os pontos fortes e os pontos em que 
são necessários esforços adicionais das empresas. A análise dos dados por 
parte da Abiquim baseia-se nas informações prestadas pelas empresas, 
bem como no conhecimento adquirido pelos técnicos da entidade em 
relação aos processos industriais e das demais condições que influenciam 
os resultados alcançados pelas empresas na gestão dos temas ligados à 
saúde, à segurança e ao meio ambiente (ABIQUIM, 2005, p.2). 

 De maneira geral a estrutura do Programa de Atuação Responsável® 

contempla alguns elementos fundamentais, que representam os principais aspectos 

da iniciativa, a saber: 

• um comprometimento formal das empresas com uma série de 
Princípios Diretivos do Processo, o que é feito através da assinatura de um 
"Termo de Adesão" junto à associação nacional da indústria química;  

• adoção de um nome e um logotipo que claramente identifiquem as 
iniciativas nacionais como consistentes com os conceitos do Responsible 
Care®;  

• uma série de Códigos de Práticas Gerenciais, Guias e "cheklists", 
destinados a ajudar as empresas a implementarem o Programa 
internamente;  

• um processo contínuo de diálogo, sobre assuntos ligados à saúde 
ocupacional, segurança e meio ambiente, com as partes interessadas;  

• indicações de como melhor encorajar a que todos as empresas 
filiadas à associação se comprometam e participem do Responsible Care®; 

• existência de fóruns nos quais as empresas possam apresentar suas 
próprias visões e trocar experiências sobre a implementação do Processo;  

• o desenvolvimento progressivo de indicadores, através dos quais as 
melhorias de desempenho possam ser medidas;  

• o estabelecimento de sistemáticas de verificação de progresso, 
adaptadas às necessidades de cada iniciativa nacional.  

                                                           
12 Antônio R. Rollo é membro do Conselho Diretor da Abiquim e Coordenador da Comissão Executiva 
do Atuação Responsável®. 
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 De maneira geral, quando se analisa os dados e os indicadores e seus 

resultados contidos nos Relatórios anuais do Atuação Responsável, observa-se que 

quando os elementos básicos são aplicados coerentemente, fazem com que o 

Programa seja eficaz.   

 Outro aspecto a destacar é que os Relatórios anuais do Atuação 

Responsável® com seus indicadores fortalecem a princípio da comunicação, 

consolidando o compromisso do programa com a transparência pública de suas 

atividades e resultados.  A importância da comunicação para a transparência 

empresarial no que tange aos aspectos e impactos ambientais, segundo Barros 

(2004, p.34): 

Sabe-se que é por meio do acesso pleno e completo a informações 
ambientais que se pode avaliar a dimensão e a importância dos bens 
naturais disponíveis e, ao mesmo tempo, proporcionar respostas às 
agressões constantes, como forma de garantir a existência dos seres e  
manter o equilíbrio de meio ambiente, evitando, assim, um efeito devastador 
e irreversível para a sobrevivência do homem e dos demais animais do 
planeta. 

As empresas não apenas se comprometem com uma série de princípios 

diretivos em saúde, segurança e meio ambiente, mas também trabalham com sua 

associação para direcionar a implementação dos princípios. O compromisso da alta 

direção das empresas, formalizado junto a Abiquim de forma documentada, no 

sentido de enviar-lhes os resultados das auto-avaliações anuais, tem criado uma 

preocupação com a melhoria contínua que se entende ser salutar para o 

estabelecimento  ou  a retomada  da  ética do cuidado, de certa forma  há muito 

tempo perdida, nos processos interativos entre os humanos. 

 

2.2.5 Códigos de Práticas Gerenciais do Atuação Responsável®  

 São documentos destinados a definir uma série de práticas gerenciais, que 

permitem a implementação efetiva dos Princípios Diretivos. Essas práticas 

estabelecem os elementos que devem estar contidos nos programas internos de 

saúde, segurança e meio ambiente das empresas. Os Códigos, em número de 6, 
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abrangem todas as etapas dos processos de fabricação dos produtos químicos, 

além de tratarem das peculiaridades dos próprios produtos. São eles:  

• Segurança de Processos: busca garantir que não ocorram acidentes 
nas instalações das indústrias, procurando determinar as fontes de risco e, 
então, atuar na prevenção desses possíveis problemas;  

• Saúde e Segurança do Trabalhador: busca garantir as melhores 
condições de trabalho dentro das empresas, visando manter em suas 
instalações um adequado ambiente, que não crie problemas à saúde e 
segurança dos que lá trabalham, sejam eles trabalhadores próprios ou 
contratados de terceiros;  

• Proteção Ambiental: busca gerenciar os processos de produção da 
forma mais eficiente possível, com vistas a reduzir assim a geração de 
efluentes, emissões e resíduos;  

• Transporte e Distribuição: busca otimizar todas as etapas de 
distribuição de produtos químicos, visando reduzir o risco proporcionado 
pelas atividades de transporte, além de melhorar a resposta a eventuais 
acidentes;  

• Diálogo com a Comunidade, Preparação e Atendimento a 
Emergências: busca a manutenção de canais de comunicação das 
empresas com suas comunidades interna (trabalhadores) e externa 
(vizinhos), bem como atuar nas possíveis emergências que venham a 
ocorrer nas instalações da indústria;  

• Gerenciamento do Produto13: busca fazer com que as questões 
ligadas à saúde, segurança e meio ambiente sejam consideradas em todas 
as fases do desenvolvimento, produção, manuseio, utilização e descarte de 
produtos químicos.  

 

2.2.6 Comissões de Lideranças Empresariais  

 São os foros de debates e de troca de experiências entre profissionais e 

dirigentes de empresas associadas, visando a coordenação das atividades 

conjuntas ligadas ao "Atuação Responsável®", tanto no âmbito da Abiquim como 

nas regiões de concentração de empresas químicas em todo o Brasil. 

 Na Abiquim existem a Comissão Executiva do "Atuação Responsável®", 

formada por diretores de empresas associadas e a Comissão Técnica, formada por 

                                                           
13 O Código de Gerenciamento do Produto trata da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) que é uma 
técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos potenciais associados a um produto, 
compreendendo as etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias-primas elementares 
que entram no sistema produtivo (berço) até a disposição do produto final (túmulo). Fonte: 
http://acv.ibict.br/sobre/oquee.htm/document_view, acessado em 15/03/2008.  
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gerentes das áreas de saúde, segurança e meio ambiente, com grande 

conhecimento do Programa. 

 Atualmente, existem as seguintes regionais do Atuação Responsável® : 

• Regional de Cubatão  

• Regional de Triunfo  

• Regional de Paulínia  

• Regional de Capuava  

• Regional São Paulo/Zona Leste  

• Regional Camaçari  

• Regional Rio de Janeiro  

• Regional Vale do Paraíba  

• Regional Pernambuco  

 A Regional Pernambuco do Atuação Responsável®, por exemplo, é composta 

de um total de seis empresas localizadas na região metropolitana do Recife (PE), 

sendo 04 empresas  multinacionais e 02 empresas de capital nacional. Esta 

Regional iniciou suas atividades no ano de 2000 e até 2004 desenvolveu Seminários 

anuais em Recife com apresentação de trabalhos e palestras desenvolvidos pela 

indústria química nacional. Sempre contou com a participação do Diretor Técnico da 

Abiquim e palestrantes de empresas química do sul do país. Estes encontros anuais 

tiveram boa repercussão regional, gerando bons debates sobre a indústria química, 

com a participação de entidades governamentais, universidades e representantes da 

própria indústria. Após, 2005 em função de mudanças internas, com venda do 

capital acionário de algumas empresas e mesmo, a saída de alguns técnicos 

dedicados a causa, houve uma esmorecimento nas atividades da Regional.   

 A expectativa é de que outras regionais sejam criadas, na medida da  

evolução e crescimento do Programa, e sempre que for necessário. 



 

 

65

2.2.7 Conselhos Comunitários Consultivos 

 No centro da visão securitária do Atuação Responsável® está o nem sempre 

possível compromisso com o atendimento às preocupações das comunidades 

vizinhas às fábricas e do público em geral. O reconhecimento da importância da 

comunicação, especialmente quando se tem por objetivo a transparência em seus 

negócios, é de extrema relevância. 

Desde já temos que reconhecer que vivemos em todo o mundo, 
principalmente após a década de 60, a era das comunicações. A todo o 
momento temos a impressão de estarmos sendo informados. Dizemos a 
“impressão” pois, muitas vezes, a informação recebida não é capaz de ser 
eficaz ou produzir os resultados devidos. A informação serve para o 
processo de educação de cada pessoa e da comunidade. Mas a informação 
visa, também, a dar chance à pessoa informada de tomar posição ou 
pronunciar-se sobre a matéria informada (MACHADO, 2004 apud BARROS, 
2004, p.33). 

 Uma forma de procurar estreitar o diálogo entre a indústria química e seus 

potenciais interessados é a instituição de Conselhos Comunitários Consultivos, do 

qual participem membros representativos da comunidade e integrantes da indústria.  

Nestes Conselhos discutem-se os temas importantes ligados às questões 

abrangidas pelo Atuação Responsável®, de uma forma aberta, buscando-se 

respostas e soluções efetivas para os problemas levantados.  

Paradoxalmente, as ameaças à vida e à sobrevivência do planeta não 
advêm dos seres vivos “irracionais” e sim do próprio homem que se 
autodenomina como ser superior. Isso requer uma reflexão sobre o 
ganancioso modo de colocar o centro humano no centro inconteste de tudo.  
Por esta razão, não há como os outros animais avocarem a si o papel de 
disseminar e distribuir informações necessárias à conscientização. Essa 
possibilidade é exclusivamente dos humanos, que tem em seu instinto o 
poder de conduzir a vida para o bem ou para o caos (BARROS, 2004, 
p.199). 

 Nem todas as Regionais possuem os Conselhos Comunitários estabelecidos. 

Isto vai muito da cultura regional e das facilidades de aproximação e entendimento 

entre as diversas partes interessadas (stakeholders). Conforme Fontoura (2001), 

percebe-se algumas preocupações na formação destes Conselhos, tais como: evitar 

a participação de políticos ou de pessoas com ambições políticas e evitar que 

decidam diretamente sobre propostas ou ações das empresas.  

 Os indicadores dos resultados da Indústria Química em 2006, apresentados 

durante o XIº Congresso de Atuação Responsável, em agosto de 2007, apresentam 
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os seguintes resultados para o conjunto de atividades junto às comunidades, 

conforme a Quadro 2:  

Quadro 02 – Atividades junto a Comunidade 

ITEM DESCRIÇÃO DO INDICADOR RESULTADO 

01 Número de vezes que as empresas participaram em reuniões de 
Conselhos Comunitários Consultivos 

1753 

02 Número de programas ambientais estruturados patrocinados pelas 
empresas 

484 

03 Número de entidades para as quais as empresas prestaram ajuda 276 

04 Número de programas ambientais patrocinados pelas empresas na 
comunidade. 

345 

Fonte: http;//www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisão.asp, set 2007 

 

 De maneira geral, aquelas regionais que já montaram seus Conselhos 

Comunitários procuram evoluir neste diálogo de forma lenta e continuada.  Embora 

se observe discursos públicos elogiosos e motivadores de ambas as partes 

entendem-se que há muito que evoluir neste processo interativo.  

 

2.2.8 Acompanhamento e Avaliação do Progresso  

 O processo de implantação dos Códigos de Práticas do Atuação 

Responsável® nas empresas signatárias, desde 1995, é acompanhado através de 

um processo de Avaliação de Desempenho das Empresas na implementação do 

Programa e é considerado um elemento essencial na determinação da eficácia das 

medidas adotadas para a obtenção da melhoria contínua nas áreas de saúde, 

segurança e meio ambiente.   

 De 1995 até 2002, baseou-se em um processo exclusivamente nas auto-

avaliações realizadas pelas empresas para determinação do grau de cumprimento 

das práticas gerenciais dos diversos códigos aplicáveis às suas atividades.   

  Conforme preconizava a Abiquim (1992): 
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O Atuação Responsável® não é um programa de relações públicas, mas sim 
um processo que exige ações concretas. Para que a melhoria contínua nas 
áreas de saúde, segurança e meio ambiente possa ocorrer com eficácia é 
necessário o acompanhamento permanente e estruturado de todas as 
atividades sobre controle. O Programa contempla, assim, a sistematização 
das avaliações de progresso, que se iniciam com uma auto-avaliação por 
parte de cada empresa, devendo, com o tempo, envolver a avaliação por 
terceiros. 

 Atendendo ao compromisso com a melhoria contínua e, muito provavelmente 

face à necessidade de contrapor a grande popularidade das normas da série ISO, 

mais objetivamente, a ISO 14001, que trata do Sistema de Gestão Ambiental, a 

Abiquim criou, em 2003, o  VerificAR.  Este procedimento de verificação que é um 

sistema de auditoria independente (terceira parte) do Programa Atuação 

Responsável® trouxe uma inovação em termos de auditorias, extraordinária. Essa 

inovação é representada pela composição da equipe auditora que é formada de 

maneira tripartite, composta por auditores de empresas certificadoras, profissionais 

de empresas associadas e representantes das comunidades vizinhas e, a partir do 

seu lançamento em 2003, algumas empresas signatárias do Atuação Responsável® 

se candidataram de forma voluntária a passar por este novo processo de avaliação 

do nível de implementação do Programa Atuação Responsável®, estabelecido pela 

ABIQUIM.   

 Neste processo, a participação na qualidade de auditor de um Representante 

da Comunidade, além de inovador, força e contribui para acelerar o processo de 

integração entre a indústria química e a comunidade, integração essa movida pelos 

princípios da ética e transparência.  De acordo com Fontoura (2007, p.185):  

Apesar de amplo, o processo usado não garantia a total compatibilidade 
com as auditorias para normas de sistemas de gestão, em especial as 
normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, e OHSAS 18001, exigindo ainda a 
realização adicional destas auditorias.  Na revisão do Programa Atuação 
Responsável foram introduzidas mudanças no VerificAR para permitir que, 
utilizando uma única auditoria integrada, passem a ser avaliado os sistemas 
cobertos pelas normas existentes no mercado (NBR ISO 9001, NBR ISO 
14001, OHSAS 18001 e Responsabilidade Social). Estuda-se a 
possibilidade de se usar o VerificAR também como ferramenta  de apoio as 
empresas que desejam competir pelo Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).  

 As diferenças introduzidas pelo novo sistema de avaliação são apresentadas 

no Quadro 3 abaixo, onde se estabelece uma comparação entre os sistemas de 

avaliação VerificAR  velho e o novo: 
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Quadro 03 – Comparativo do RevisAR original com o novo. 

ORIGINAL NOVO 

Consolidar transparência e credibilidade. Sem alterações, permanece igual ao original. 

Equipe auditora independente, formada por um 
representante de Organismo Certificador, um 
representante de outra empresa associada e um 
representante da Comunidade. 

Sem alterações, permanece igual ao original. 

Verificação – declaração. Auditoria – Certificação 

Não alinhado com as normas NBR ISO ou 
equivalentes. 

Alinhado com as normas NBR ISO ou 
equivalentes. 

Painéis conforme a estrutura organizacional da 
associada. 

Painéis por processos (Geral, Suprimento, 
Produção, Transporte e Distribuição e 
Comercialização) 

Limitado às atividades relacionadas com a 
segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. 

Além da segurança, saúde ocupacional e meio 
ambiente, inclui, opcionalmente: qualidade e 
responsabilidade social. 

Não cobre proteção empresarial. Sem alterações, permanece igual ao original. 

Tempo de auditoria: de três a cinco dias. Tempo de auditoria – menor do que  o tempo 
necessário para auditorias individuais. 

Prazo de validade: indefinido. Prazo de validade: três anos. 

Obrigatoriedade: a partir de 2005. Obrigatoriedade: a partir de 2007. 

(Fonte: http://www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisao.asp, adaptado) 

  Da análise crítica do Quadro 3 acima, podemos concordar com as afirmações 

da Indústria, conforme segue abaixo:  

Uma das mudanças mais visíveis desde o lançamento do Atuação 
Responsável em 1992 ocorreu no campo das auditorias e certificações. 
Com o desenvolvimento das normas de sistemas de gestão, iniciada com as 
normas da série ISO 9000, as auditorias internas e, principalmente as 
externas (ou de 3ª parte) passaram a ser instrumentos sofisticados e 
obrigatórios para empresas que buscam certificar seus sistemas de gestão 
segundo alguma norma reconhecida. As auditorias realizadas antes do 
advento das normas de sistemas de gestão estavam focadas na verificação 
do atendimento à legislação por parte das empresas. 

As empresas químicas associadas à ABIQUIM, em sua grande maioria, 
possuem certificações de seus sistemas de qualidade e de meio ambiente, 
e muitas, de seus sistemas de gestão da segurança no trabalho. Entretanto, 
com a revisão do Atuação Responsável, perceberam a oportunidade de 
ajustar o instrumento de verificação externa do Programa, o VerificAR, de 
modo a torná-lo uma ferramenta para a auditoria integrada de todas as 
dimensões cobertas pelo Atuação Responsável, reduzindo as duplicidades 

http://www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisao.asp�
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e evitando as múltiplas auditorias separadas e que, complementarmente, 
pudesse fornecer ou manter, certificados de sistemas de gestão segundo as 
normas de interesse da indústria. 

Havia também grande interesse em fazer com que o conceito de gestão 
para a excelência permeasse todo o novo Atuação Responsável, uma vez 
que empresas associadas buscavam os critérios de excelência do Prêmio 
Nacional da Qualidade – PNQ, como referência para a sua gestão. Este 
interesse levou à incorporação dos conceitos de gestão para a excelência 
em todos os elementos do novo Atuação Responsável. (ABIQUIM, 2007) 

Ter a sistemática do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ e os critérios de 

excelência permeando o programa Atuação Responsável®, certamente criará uma 

nova expectativa em termos de gestão da indústria química nacional, por 

estabelecer como meta organizacional o atendimento aos fundamentos de 

excelência do PNQ, a saber: a visão sistêmica, o aprendizado organizacional, 

agilidade na tomada de decisões, inovação, liderança e constância de propósitos, 

visão de futuro, foco no cliente e no mercado, a responsabilidade social,  a gestão 

baseada em fatos, a valorização das pessoas, abordagem por processos e a 

orientação para os resultados. 

 

2.2.9 Sistema de Difusão em Rede para a Cadeia Produtiva 

 À exemplo do que ocorre nas empresas que tem implantado Sistemas de 

Gestão de acordo como as normais ISO 9001(Sistema de Gestão da Qualidade) 

e/ou ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental),  a estrutura do Programa Atuação 

Responsável®,  também cobra e incentiva seus signatários a agir de forma:  

[...] a integrar toda a cadeia produtiva a ela ligada, transmitindo a seus 
clientes e fornecedores os valores e práticas. Dessa forma criou-se o 
conceito de difusão para a cadeia produtiva, que se inicia com o "Programa 
de Parceria", mantido com transportadores e distribuidores de produtos 
químicos e com tratadores de resíduos químicos. (ABIQUIM, 2006, p.12) 

 Esta capacidade que estes sistemas de gestão possuem de integrar 

fornecedores/empresa/clientes e demais partes interessadas, replicando conceitos, 

valores e agindo como vetores para que o conjunto adote e aja de acordo com 

princípio da melhoria contínua, representa uma força de motivação sinérgica de 

extremada importância. Esta questão se reveste de especial interesse, também para 

os objetivos deste trabalho de pesquisa, considerando que, uma vez confirmada a 

http://www.abiquim.org.br/pdfs/atu_prog_parceria_ar.pdf�
http://www.abiquim.org.br/pdfs/atu_prog_parceria_ar.pdf�
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hipótese da existência de uma representação social considerável, no seio da 

indústria química, influenciada pelos conceitos e práticas do Atuação Responsável®, 

sua força poderá demonstrar ser elevada suficiente, para motivar a adesão ao 

Atuação Responsável®, por parte dos diversos parceiros da Empresa. Assim, 

permeando as inter-relações entre todos os envolvidos, as associadas e seus 

diversos parceiros, ela é capaz de romper com o paradigma dominante, contribuindo 

para o estabelecimento de uma nova dinâmica, capaz de contribuir com os princípios 

do desenvolvimento sustentável.  

 

2.2.10 Relatório Anual do Atuação Responsável® 

 Apesar de ter nascido como um projeto de adoção voluntária, aquelas 

empresas que se comprometeram com a implantação do Programa Atuação 

Responsável, também firmaram o compromisso de elaborar relatórios anuais de 

desempenho e enviar os dados com informações padronizadas para a Abiquim.  A 

Abiquim após receber estes dados de todas as empresas associadas, consolida em 

um relatório único, as informações dos resultados decorrentes das ações pertinentes 

a implantação de cada um de seus Códigos de Práticas Gerenciais.  Os dados são 

apresentados sob a forma de indicadores de desempenho, que retratam aspectos 

relevantes das áreas e atividades em que possam existir riscos, tanto nas 

operações, processos ou produtos das empresas. Os indicadores, semelhantes aos 
usados internacionalmente pela indústria química ou por outros setores, visam 

facilitar o entendimento pelo público do trabalho em segurança, qualidade e meio 

ambiente, desenvolvido pela indústria química nacional.   

 É importante reforçar a menção já supracitada de que o programa Atuação 

Responsável® passa, nos últimos anos, por um processo de revisão, com alterações 

importantes. Amplia-se a abrangência do Programa pela introdução de novas 

dimensões, novas perspectivas, novos conceitos, visando melhorar o desempenho 

em segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e responsabilidade social da 

cadeia produtiva da indústria química. Assim, estão sendo incorporadas, como 

partes do programa, a gestão social e da qualidade, buscando-se a integração de 

outros aspectos que, sem dúvida, contribuem para que as empresas tenham uma 
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atuação responsável alinhada ao princípio do desenvolvimento sustentável, o grande 

desafio de toda a sociedade.  

 

2.2.11 Melhoria Contínua: A revisão do  Atuação Responsável® 

 As novas necessidades da Indústria Química, dentro de um cenário social e 

empresarial de intensa mudanças fizeram com que em 2001, a ABIQUIM iniciasse 

um processo de discussão voltado a avaliar a oportunidade e conveniência da 

revisão do Atuação Responsável®, a exemplo do que ocorria também na indústria 

química fora do Brasil.  Foi um debate bastante longo, que durou anos, devido às 

dúvidas que existiam, principalmente quanto à oportunidade, conteúdo, abrangência 

e capacidade da ABIQUIM para execução do projeto. Em síntese, os aspectos 

analisados no processo de discussão para a revisão do Programa Atuação 

responsável podem ser vistos no Quadro 04 abaixo:  

Quadro 04 – Questionamentos para Revisão do Atuação Responsável 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Muitas empresas ainda estavam procurando 
implantar o Programa em seu modelo original e 
poderiam considerar implantar o novo modelo 
como muito além de suas possibilidades 

Muitas empresas associadas já estavam 
perdendo interesse pelo  Atuação Responsável, 
principalmente as mais adiantadas no processo 
de implementação. 

O modelo desenvolvido ser muito sofisticado, 
podendo ser visto como mais difícil de 
implementar do que as normas de sistema de 
gestão, em particular as da série ISO 14000. 

Minimizar a “concorrência” com as normas de 
sistemas de gestão, especialmente a das 
normas da série ISO 14000, desenvolvendo um 
modelo compatível com elas. 

A integração de sistemas de gestão via Atuação 
Responsável® ser considerada inadequada por 
parte das empresas. 

Utilizar o Atuação Responsável® como a 
ferramenta para o desenvolvimento de sistemas 
de gestão 

Incluir novas dimensões e perder o foco em 
saúde, segurança e meio ambiente 

Aprimorar o tratamento das dimensões 
(prioritárias) ligadas à saúde, segurança e meio 
ambiente e sinalizar como estas poderiam ser 
integradas a outras dimensões também 
importantes para a gestão das empresas 
integradas a outras dimensões também 
importantes para a gestão das empresas 
(qualidade e social, por exemplo) 
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Quadro 04 – Questionamentos para Revisão do Atuação Responsável®   (continuação) 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Impossibilitar a manutenção da obrigatoriedade 
do compromisso com o Atuação Responsável®  

caso o novo conteúdo fosse considerado muito 
abrangente. 

Sinalizar possíveis caminhos para a evolução 
dos temas e dimensões obrigatórios. 

Fazer um Programa desconectado do 
Responsible Care® mundial. 

Permitir a introdução de aspectos que poderiam 
estar sendo debatidos em nível internacional. 

Limitação de recursos tanto nas empresas 
quanto na associação. 

Conhecimento e experiência para desenvolver 
um novo projeto dentro da estrutura da Abiquim 
e das empresas associadas. 

 
Acesso a informações sobre revisões em 
programas de Responsible Care®  de outros 
países. 

Fonte: http://www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisao.asp, set 2007 

 Considerando-se a direção a ser tomada, em conformidade com as 

conclusões tiradas do que é apresentado no Quadro 4 acima e, pautados nos 

princípios da melhoria contínua, a Comissão Executiva do Atuação Responsável® , 

validou o conceito  proposto pelos técnicos envolvidos na discussão de “vermelho-

amarelo-verde”, conforme apresentamos na Figura 01 abaixo:  

Figura 01 - O conceito de “vermelho-amarelo-verde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.abiquim.org.br/atuacaoresponsavel/revisao.asp, set 2007 

Área III

Área III

Área I

SSMA

Temas e práticas que necessitam ser 
melhor compreendidos mas que já podem 
ser sinalizados como importantes.

Temas e práticas que necessitam de 
algum tempo para ser incorporados na 
obrigatoriedade.

Temas e práticas obrigatórios para todas 
as associadas.

Área III

Área III

Área I

SSMA

Temas e práticas que necessitam ser 
melhor compreendidos mas que já podem 
ser sinalizados como importantes.

Temas e práticas que necessitam de 
algum tempo para ser incorporados na 
obrigatoriedade.

Temas e práticas obrigatórios para todas 
as associadas.
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 Ainda, sobre o que foi apresentado no Quadro 4 e embora não explicitamente 

declarado pela ABIQUIM como causas para o reconhecimento da necessidade e a 

tomada de decisão para a realização de uma revisão nas ferramentas do Atuação 

Responsável®, àqueles que atuam na indústria química puderam observar a ameaça 

representada pelo  interesse e o avanço que tiveram os processos de Gestão de 

Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, face ao grande reconhecimento 

internacional por elas alcançado. Assim, durante o período de alguns  anos, se 

observou nitidamente que o Programa Atuação Responsável® ficou a reboque desta 

onda de certificações. Assim, é justo reconhecer a força contributiva que tiveram e 

ainda têm as normas internacionais da série ISO, para a identificação da 

necessidade e a decisão tomada de proceder à revisão do Programa Atuação 

Responsável® 

 Oportuno e esclarecedor os comentários de Fontoura (2007), quando fala 

sobre os desafios, iniciativas e tendências do programa Atuação Responsável, 

observado na sua dimensão mundial:  

É perceptível a mudança de foco das preocupações mundiais da indústria 
química ao longo das últimas décadas, desde a criação do Responsible 
Care®  no Canadá em 1984. 

Num primeiro momento, para enfrentar os questionamentos relativos às 
seguranças dos processos químicos produtivos, os focos de atenção da 
indústria foram a segurança dos processos químicos produtivos, os focos de 
atenção da indústria foram a segurança do processo, a segurança do 
trabalho e a proteção ambiental nas fábricas. Neste momento, foi dada 
grande ênfase às análises de risco das instalações, aos programas de 
proteção da saúde do trabalhador e da redução de acidentes e à 
implementação de estações de tratamento de efluentes, de sistemas de 
tratamento de emissões gasosas e de remediações de áreas contaminadas. 

Em seguida, depois de ter melhorado o desempenho nessas áreas e 
reduzido o número de acidentes, o foco de ação migrou para algumas 
atividades externas à empresa, tais como o transporte de produtos 
perigosos, o atendimento às emergências e as relações com a comunidade 
local. 

Atualmente, pode-se considerar que a indústria química encontra-se numa 
terceira fase de atuação, no qual o foco deslocou-se para o produto 
químico: seus perigos e seu ciclo de vida. Este interesse pode ser motivado 
também pela grande preocupação que tem sido demonstrada pela 
sociedade em relação aos usos e perigos desses produtos. (p. 19) 
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E conforme a Abiquim (2007): 

A conclusão das consultas levou ao entendimento que a revisão era 
primordial para a continuidade da existência do Atuação Responsável e 
que, para ser efetivo, o novo modelo deveria ser voltado a apoiar a melhoria 
contínua das empresas associadas à Abiquim visando sua sustentabilidade.   

 Em síntese, o Grupo, de Trabalho concluiu que as empresas desejavam ter 

um instrumento de apoio à gestão que, conforme Abiquim (2007): 

•  Fosse de simples aplicação, prático para os profissionais nas 
empresas, porém alinhado aos melhores modelos existentes;  

•  Incluísse outras dimensões, além de saúde, segurança e meio 
ambiente, sem perder o foco nestas;  

•  Permitisse a verificação externa, integrada, reconhecida e 
certificável;  

•  Estivesse alinhado às mudanças no RC Global;  

•  Permitisse responder aos novos desafios globais em relação à 
segurança química, e  

• Respondesse às demandas da sociedade brasileira. 

 Assim é que o Atuação Responsável® em sua nova formatação, procura 

ampliar seu campo de ação, sua abrangência, de tal forma a permitir a completa 

integração de outras dimensões, consideradas relevantes para as organizações 

modernas: qualidade e responsabilidade social.  Nesta nova etapa o Programa 

Atuação Responsável® procura inovar o seu escopo de ação, incorporando os 

conceitos e diretrizes, naquilo que considera pertinente, das normas de 

especificações ISO 9001, ISO 14001 e mesmo a futura norma de diretrizes14 ISO 

26000, esta última em processo de elaboração.  Face ao destaque que tem recebido 

essas normas ISO no mundo empresarial e mesmo entre o público em geral a 

ABIQUIM (2007) concluiu que a melhor iniciativa seria colocar os sistemas de gestão 

integrado em conformidade com as normas ISO e similares, sob o “guarda-chuvas” 

                                                           
14 Uma norma de especificações difere de uma diretriz. Normas de especificações são passíveis de 
auditorias ou certificação, enquanto as diretrizes não o são. Diretrizes como a ISO 14004 – Guia de 
implementação da ISO 14001 – e as diretrizes para implementação da SA 8000 (Guidance Document 
for Social Accountability 8000), da Social Accountability International (SAI). Já as normas de 
especificação além de serem auditáveis ou certificáveis, ainda podem servir para outros objetivos, 
como auto-declaração da organização sobre sua adequação. (Fonte: Desenvolvimento Sustentável e 
Responsabilidade Social, artigo publicado no livro “Inovação, Legislação e Inserção Social”, 4º volume 
da coleção “Uniemp Inovação", São Paulo, SP, 2005) 
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do Atuação Responsável , reforçando as sinergias e aumentando a eficiência e 

eficácia dos processos” .  

 Importante registrar duas iniciativas da Abiquim que consideramos 

fundamentais para a modernização do Programa Atuação Responsável: 

• Ajuste do instrumento de verificação externa, o VerificAR, de modo a torná-lo  

uma ferramenta  para  a auditoria integrada, proporcionando segundo ABIQUIM 

(2007), a redução de duplicidade e, evitando as múltiplas auditorias separadas e 

que, complementarmente, pudesse fornecer ou manter, certificados de sistemas de 

gestão , segundo as normas de interesse da indústria. 

• Incorporação dos conceitos de gestão para a excelência, em conformidade 

com os critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ, como 

referencia para a sua gestão. 

 Ainda, segundo a Abiquim (2007), somam-se aos desafios das mudanças 

necessárias, outros que são necessários serem suplantados, para assegurar um 

futuro sustentável para a indústria química, nos próximos anos: 

• Acompanhar e demonstrar melhor o desempenho de seus processos 
e produtos;  

• Envolver-se mais amplamente e profundamente com as “partes 
interessadas”;  

• Aprimorar os processos de verificação;  

• Avaliar a periculosidade e os riscos de todos os produtos e suas 
aplicações, divulgando publicamente os resultados;  

• Estender os conceitos de Atuação Responsável® para a “Cadeia de 
Valor”;  

• Solucionar os casos de “áreas contaminadas”.e evitar a formação de 
novas;  

• Levar os conceitos do Atuação Responsável® para empresas 
químicas não associadas à Abiquim;  

• Reforçar a aprendizagem e capacitação para “segurança química”;  

• Aplicar mais intensamente o conceito de “ciclo de vida” aos produtos, 
processos e serviços das empresas;  

• Fazer a gestão integrada de todas as dimensões do negócio;  
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• Desenvolver as pessoas e a organização para serem melhores 
cidadãos;  

• Comunicar melhor o que é a Química;  

• Buscar processos, produtos e serviços “sustentáveis”;  

• Adaptar-se a novos registros de produtos e de suas aplicações.  

 

2.2.12 Responsabilidade Social e Ambiental Corporativa  

 Embora, desde os anos 70, particularmente em respostas às demandas das 

ONG’s, algumas corporações adotaram programas de Responsabilidade Social 

Corporativa (CSR) através da doação de parte de seus lucros para grupos que 

trabalham pela proteção ambiental, saúde pública, direito civil e humano, quando se 

faz uma análise histórica das ações empresariais na área da Responsabilidade 

Social no Brasil, o debate sobre o assunto parece ter alcançado maior projeção 

somente a partir de campanha em torno da importância das empresas divulgarem 

seu “Balanço Social”, lançada em 1997 pelo IBASE – Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas. Este movimento presidido pelo sociólogo Herbert de Souza 

(Betinho), visava principalmente sensibilizar e estimular a noção de co-

responsabilidade das empresas na busca de soluções para os profundos 

desequilíbrios da estrutura social do país (IBASE, 1997). 

 O comportamento dos consumidores e suas manifestações relacionam-se 

com os momentos diferentes da história da humanidade, além das características e 

influências sociológicas e culturais das regiões e países em que vivem. Ainda 

segundo Cajazeira (2005, p.1),  

[...] em um cenário de economia global, os consumidores estão cada vez 
mais direcionados a solicitarem das empresas compromissos sociais. 
Pesquisas realizadas pela “Environics International”  e conduzidas sobre 
cerca de 25.000 consumidores, em 23 países, concluiu que 67% dos 
consumidores americanos estão dispostos a punirem empresas socialmente 
incorretas, na Europa 53%, África 37% e América Latina 31%. No Brasil, o 
Instituto Ethos tem realizado pesquisas em várias regiões metropolitanas.  
As conclusões apontam para o tratamento justo com os funcionários e a 
ética nos negócios como o fator preponderante do consumidor para julgar a 
qualidade de uma Organização. Os dados internacionais e nacionais 
demonstram a crescente preocupação mundial em torno do assunto, 
seguindo esta tendência, inclusive, o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) 
instituiu o seu oitavo critério denominado SOCIEDADE, já em 2003. Para 
conceituar Responsabilidade Social as definições disponíveis são diversas. 
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Não existe uma única definição, não há consenso mesmo em como 
denominar o assunto, sendo os termos mais utilizados: “Cidadania 
Corporativa”, “Desenvolvimento Sustentável”,”Ética Corporativa”, 
“Responsabilidade Social Corporativa”, “Responsabilidade Social 
Empresarial”.  

O World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) define 
“Responsabilidade Social Corporativa” como o compromisso do negócio em 
contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com 
empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade irá contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida. 

• Business for Social Responsability define como “Decisão do negócio 
em comprometer-se com os valores éticos, a adequação legal, o respeito às 
pessoas, as comunidades e ao meio ambiente”. 

Todas as definições envolvem, no entanto, o conceito do triple-bottom-line, 
ou seja, a mensuração do desempenho de uma organização responsável 
socialmente passa pelos parâmetros econômicos, sociais e ambientais. 

 Em 1998, o WBCSD estabeleceu um grupo de trabalho e lançou um 

programa ambicioso com o objetivo de prover o melhor e mais amplo entendimento 

do significado da Responsabilidade Social Corporativa (RSC).  Baseado nos dois 

anos da iniciativa, Holme & Watts (2000, p.3) concluíram sobre a Responsabilidade 

Social Corporativa: 

Uma estratégia coerente de Responsabilidade Social Corporativa, baseada 
em integridade, valores reconhecidos e com ações de longo prazo, oferece 
benefícios claros para as empresas e contribuições positivas para a 
qualidade de vida da sociedade. 

A estratégia em RSC fornece a oportunidade de se demonstrar a “face 
humana” dos “negócios”. 

Essas estratégias exigem o engajamento, o diálogo aberto e parcerias 
construtivas com o governo e em vários níveis, ONG`s, e outros elementos 
da sociedade civil e, em particular  com a comunidade local, e;  

Ao implementar as suas estratégias de RSC, as empresas respeitam as 
diferenças culturais e locais, mantendo padrões e políticas consistentes e de 
alto nível. 

 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social define a 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) da seguinte forma:  

[...] é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais. (ETHOS, p.40) 



 

 

78

Já de acordo com Ursine & Sekiguchi (2005, p.4):  

A Responsabilidade Social Empresarial está sempre relacionada com o 
engajamento de todas as partes interessadas na busca do desenvolvimento 
sustentável. No mundo das corporações, o tema é constantemente 
chamado de “sustentabilidade nos negócios”, que engloba o conceito da 
triple-botton-line, ou seja, um modelo que tem como base  não apenas o 
plano econômico (visão da single botton line), mas também os aspectos 
sociais e ambientais, todos eles de forma integrada.  

 Há 35 anos passados um economista da Universidade de Chicago, Milton 

Friedman, demonstrou que a função primária das corporações é produzir lucro e não 

desenvolver responsabilidade social corporativa que compense os impactos 

ambientais e sociais de suas atividades15. 

Poucas tendências poderiam corroer tão fortemente muitos dos 
fundamentos básicos da nossa sociedade livre, do que a aceitação, por 
parte de corporações oficiais da “Responsabilidade Social”, que vai além do 
fazer o máximo, quanto possível, de dinheiro  para os seus acionistas 
(FRIEDMAN, 1982, apud, GIVEL, 2006, p.1). 

 Friedman demonstrou de forma ampla que os esforços realizados pelas 

corporações para se engajar nos processos de Responsabilidade Social Corporativa 

são maneiras utilizadas para simbolicamente disfarçar suas reais motivações para 

crescer os lucros pela construção de uma comunidade “ampla e receptiva” e, por 

conseguinte obter mais clientes.  Apoiando o ponto de vista de Friedman, na área de 

pesquisa sobre a política da indústria do tabaco, a visão das ações em 

responsabilidade social corporativa, como sendo uma resposta legitima as ações 

contrárias ao seu negócio, tem sido refutada por diversos estudiosos eruditos. 

 Estes estudiosos indicaram que as corporações como Philip Morris e outras 

companhias do tabaco estão incorporando às suas ações, atividades de relações 

públicas e filantrópicas, primeiramente para, de modo enganador, construir uma “boa 

imagem”, e rotular seus negócios como “éticos”, ao mesmo tempo em que vendem 

um produto que faz viciado, prejudica e mata. Nenhuma outra Responsabilidade 

social Corporativa adotada (além do Tabaco) foi tão “atacada”.  Enquanto na 

literatura e nos estudos de casos sobre CSR há o apoio à maior parte das 

contribuições públicas das indústrias, decorrentes de ações de responsabilidade 

social, na indústria do Tabaco isto não acontece. Desta forma, estudo realizado nos 

                                                           
15 Quanto a isso, veja-se o filme The corporation. 
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Estados Unidos concluir que o negócio “cigarro” é incompatível com projetos 

corporativos de Responsabilidade Social. 

 Enquanto o tema da responsabilidade social tem gerado um elevado nível de 

polêmicas no que tange a toda a indústria do tabaco, a qual vende os produtos que 

viciam, prejudicam, e causam morte, será este fenômeno coletivamente aplicável a 

outras indústrias que vendem os produtos que não viciam, mas também podem 

causar danos e mortes, como é o caso da indústria química ? 

 Como já citado neste documento, o Programa de Atuação Responsável® foi 

iniciado como uma resposta à publicidade negativa e preocupações geradas pelo 

desatre de Bhopal. Esta preocupação está bem fundamentada no fato de que 

contaminação descontrolada por resíduos perigosos é uma questão importante para 

a saúde pública e o meio ambiente. 

  De acordo com o Homeland Security’s  National Response, que é o órgão 

nacional norte-americano responsável pelo relato de descargas químicas no 

ambiente, no período de 1999 a 2004, foram registrados 25.188 acidentes nas 

empresas químicas. 

 Atualmente, há aproximadamente 75.000 produtos químicos sintéticos 

registrados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – EPA.  De 

acordo com a EPA, somente 55% do inventário dos produtos químicos associados 

com a liberação tóxica no ambiente tinham sido totalmente testados, enquanto 

somente 7% de outros produtos químicos têm uma data para o teste completo de 

segurança pública, nas categorias de toxidade aguda e crônica, toxidade relativa ao 

desenvolvimento e reprodução, mutagenicidade, ecotoxidade e morte ambiental. 

 Apesar do registro de numerosos acidentes ocorridos em plantas químicas e 

a falta de testes completos de segurança química, entendemos que ferramentas 

como o Programa Atuação Responsável® chegam para contribuir para um melhor 

planejamento e definição de ações que sejam eficazes em termos de elevação do 

nível de segurança dos trabalhadores e da comunidade de maneira geral. 

Naturalmente que não se pode esperar resultados imediatos, mas, seguramente, 

ganhos de médio e longo prazos são esperados e até mesmo evidenciáveis, 
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conforme podem ser confirmados pela análise dos relatórios anuais do Programa 

Atuação Responsável®. Cabe relatar aqui que o Conselho de Química americano em 

2005, publicou notas em sua página na Web com dados positivos relacionados ao 

Programa Atuação Responsável® e de acordo com Givel (2006): 

Desde 1988, membros do Conselho Americano de Química, demonstram 
terem melhorado significativamente sua performance ambiental, de saúde e 
segurança ocupacional e, em anos recentes, segurança a segurança 
patrimonial (security), através da iniciativa do Atuação Responsável. (p.2) 

 Se esta for uma avaliação exata do Atuação Responsável®, como o 
Conselho Americano de Química relata, então representa uma evidência 
importante que mesmo uma indústria pode desenvolver atividades em 
Responsabilidade Social, ao contrário do que críticos como Friedman, 
reivindicam e que  foi relacionado à indústria do tabaco (p.3) 

 A pesquisa empreendida sobre a motivação da indústria química para 

desenvolver responsabilidade social à partir do Programa Atuação Responsável®, 

conforme relata Givel (2006,p.3), nos apresenta algumas percepções interessantes e 

que são também  importantes porque, ajuda da reflexão e aprofundamento desta 

temática. Infelizmente, de maneira geral, este tipo de documento não é divulgado e 

é, portanto desconhecido do grande público. O trabalho apresentado por Michael 

Givel, no entanto, nos parece incompleto, porque relata a percepção das motivações 

da indústria química americana para o desenvolvimento e implantação do Atuação 

Responsável® através da análise documental histórica, do início do processo,  sem  

avaliar  a  documentação atual e especialmente os relatórios anuais de avaliação de 

desempenho que podem revelar a evolução e os  ganhos  sociais  e ambientais 

advindos das ações de responsabilidade social  do Programa Atuação 

Responsável®. Tentar preencher parte desta lacuna é um dos propósitos deste 

trabalho. 

 

2.2.13 A influência do mercado no comportamento dos Gestores  

 Uma reflexão sobre as diversas formas de influencias sofridas pelos gestores 

em função das pressões econômicas e sociais talvez nos possa apontar para um 

maior entendimento desta dinâmica capaz de fazer com que o caminhar na direção 

das soluções desejadas ocorram de forma lenta. Como devemos então nos 
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comportar ou de que forma devemos agir para assegurar que a velocidade da 

mudança não seja lenta o suficiente para tornar a vida no planeta insustentável. 

Eu acredito que a única alternativa real para esta nossa sociedade do 
“pegar, fazer, desperdiçar” esta em uma revolução da aspiração e da 
inspiração. A aspiração deve partir de nós, do mundo que pretendemos 
deixar para os nossos filhos e para os filhos deles. A inspiração virá da 
compreensão comum dos princípios de um sistema econômico coerente 
com o funcionamento da natureza e da visão de que ele é possível. 
(SENGE, 2006.p. 240) 

 Conforme Hawken et al (1999, p.4), uma economia requer quatro tipos de 

capital para funcionar adequadamente: 

• capital humano na forma de trabalho e inteligência, cultura      e 
organização 

• o capital financeiro que consiste em dinheiro, investimentos e 
instrumentos monetários; 

• o capital manufaturado, inclusive a infra-estrutura, as máquinas, as 
ferramentas e as fábricas. 

• O capital natural, constituído de recursos, sistemas vivos e os 
serviços do ecossistema. 

 Será que os gestores da Responsabilidade Socioambiental Corporativa e do 

Atuação Responsável já conseguem vislumbrar ou mesmo entender que todas as 

teorias econômicas se baseavam na falácia segundo a qual o capital natural e 

humano tinham pouco valor na composição do produto final?  Reintroduzir os 

princípios do “cuidado” e os conceitos do capital natural como um valor a ser 

considerado em todos os processos de mensuração contábil, sem dúvida é o 

primeiro passo para uma mudança perene rumo à sustentabilidade. Segundo 

HAWKEN et. al (1999, p.8-9), para a adoção do capitalismo natural e a possibilidade 

de um novo sistema industrial alicerçado  em uma nova mentalidade  e  em  uma 

escala de valores muito diferente das do capitalismo convencional, precisam ter 

como pressupostos básicos: 

• O meio ambiente não é um fator de produção sem  importância, mas 
um invólucro que contém, abastece e sustenta o conjunto da economia. 

• Os fatores limitadores do desenvolvimento econômico futuro são a 
disponibilidade e a funcionalidade do capital natural, em particular dos 
serviços de sustentação da vida que não têm substitutos e, atualmente, 
carecem de valor de mercado. 
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• Os sistemas de negócio e de crescimento populacional mal 
concebido ou mal projetado, assim como os padrões dissipadores de 
consumo, são as causas primárias da perda do capital natural, sendo que 
as três coisas devem tentar alcançar  a economia sustentável. 

• O progresso econômico futuro tem melhores condições de ocorrer 
nos sistemas de produção e distribuição democráticos baseados no 
mercado, nos quais todas as formas de capital sejam plenamente 
valorizadas, inclusive o humano, o industrial, o financeiro e o natural. 

• Uma das chaves do emprego mais eficaz das pessoas, do dinheiro e 
do meio ambiente é o crescimento radical da produtividade dos recursos.  

• O bem estar humano é mais favorecido pela melhora da qualidade e 
do fluxo da prestação de serviços desejáveis que pelo aumento do fluxo 
total de dólares. 

• A sustentabilidade econômica e ambiental depende da superação das 
desigualdades globais de renda e bem-estar material. 

• Em longo prazo, o melhor ambiente para o comércio é oferecido 
pelos sistemas de governo verdadeiramente democráticos, que se apóiam 
nas necessidades das pessoas, não nas das empresas. 

 Conforme já apontado por Friedman (1982, apud GIVEL, 2006, p.8), a função 

primária das corporações seria produzir lucro e não desenvolver responsabilidade 

social corporativa que compense os impactos ambientais e sociais de suas 

atividades. 

 A assertiva de Friedman (1982, apud GIVEL, 2006, p.8) nos leva a concluir 

que, muitos não mais exercem seu direito a análise crítica do ser na terra, do ser no 

mundo, do ser no social e das suas interações, simplesmente segue-se a onda, qual 

um barco a deriva. Embora a assertiva, no nosso entender, possa ser questionada 

em alguns aspectos, consideramos relevante que, no contexto proposto, seria 

oportuno analisar de que forma as energias antagônicas provenientes da força do 

mercado, coíbem fortemente o desenvolvimento de ações de responsabilidade 

socioambientais, por considerar ser a obtenção de lucro, interesse maior dos 

acionistas, a prioridade maior na gestão de organizações privadas, como é o caso 

das indústrias químicas. Refletindo sobre o que foi apresentado acima, conforme 

Lisboa (2002, p.134):   

É necessário que se faça uma reflexão sobre a cultura ocidental 
maniqueísta onde é muito difícil compreender o paradoxo, a ambigüidade, a 
coexistência de elementos contraditórios: onda e partícula, razão e emoção, 
sapiens e demens, cooperação e competição, público e privado, ser e não 
ser. Parecem absurdos!  
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 Faz-se necessário entender, portanto, as forças que permeiam e conduzem o 

comportamento dos gestores organizacionais e como se dá a formação da 

representação social inerente de cada setor social. A partir desta compreensão 

acreditamos poder revelar a necessidade da quebra do paradigma que nos leva a 

cair no erro da concretude injustificada. O constante exercício da auto-análise, o 

desenvolvimento de uma forma de exercício constante para o autoconhecimento, 

correlacionados com uma visão sistêmica do mundo e de suas interações e, 

especialmente, das respostas que se dá aos diversos inputs decorrente da crise 

social e ambiental moderna, talvez nos leve ao insight, ao eureka, capaz de revelar a 

urgência da tomada de atitude, por uma ação socioambiental séria e comprometida , 

pela urgência do fugir ao pensamento redutor e unilateral. 

Assim como o mercado não pode prescindir de algum grau de confiança 
mútua, também na ação solidária sempre se encontra presente algum grau 
de interesse. Nenhuma ação humana é puro calculo estratégico, ou apenas 
pura gratuidade, mas, de acordo com Caillé, uma mescla de quatro pulsões 
irredutíveis e fundamentais da existência social: prazer; interesse; dever; 
doação (LISBOA, 2002, p.123).  

 Os avanços na cosmovisão ocidental em função de alguns avanços científicos 

podem auxiliar no processo evolutivo que nos tornam flexíveis, resilientes frente às 

mudanças. Por exemplo, com o princípio da incerteza sabemos que a energia é 

matéria, que onda e partícula são duas expressões da mesma realidade. 

[...] não cabe mais firmar a polarização absoluta e totalizante ente capital e 
trabalho, que este seja o antagonismo determinante de toda a sociedade.  
Não se trata de afirmar que não existem classes e conflitos entre as 
mesmas, mas entender que a velha interpretação da sociedade dividida 
entre burguesia  e trabalhadores é cada vez mais insuficiente para dar conta 
da complexa sociedade onde a profunda divisão de trabalho amplia a 
heterogeneização da classe trabalhadora e torna incontornável a 
dissociação entre  as mesmas (LISBOA, 2002, p.124). 

 As sociedades não modernas garantiam os meios materiais para a satisfação 

das necessidades através do mecanismo da reciprocidade (trocas dentro de um 

sistema tribal ou de parentesco), ou redistribuição (através de um controle 

centralizado dos recursos). O princípio da permuta, quando existia, ocupava um 

lugar subordinado a um dos outros dois princípios. Novamente, cabe aqui, registrar a 

oportunidade, na nossa ótica, de se levar a alta administração de uma empresa 

refletir na necessidade da quebra de alguns paradigmas, exercitando e retornando à 

ação solidária, o desenvolvimento de jogos cooperativos dentro das ações de 
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Responsabilidade Social e Ambiental, onde todos ganham.  Esta missão, na nossa 

percepção, cabe especialmente aos gestores dos programas de responsabilidade 

socioambiental, resta conhecer quais são seus conhecimentos, habilidades e suas 

atitudes frente a este desafio, os quais irão demonstrar sua competência para 

legitimar a empresa em que trabalha como social e ambientalmente responsável, por 

desenvolver práticas efetivas de responsabilidade socioambiental sustentáveis. 

 

2.2.14 Pressupostos para uma nova representação social no contexto do 
Programa Atuação Responsável® 

 O estabelecimento de uma percepção inovadora a respeito da integração 

entre os fenômenos perceptivos individuais e sociais foi marcado pela teoria das 

representações sociais formulada por Serge Moscovici no final da década de 50.  

Inicialmente empregada em estudos psicossociais, essa abordagem tem sido 

utilizada em diversos outros ramos do saber. O grande destaque para o trabalho de 

Moscovici foi a superação da dicotomia entre os níveis individual e coletivo de 

representações, até então adotados por importantes estudiosos do fenômeno, tais 

como Durkheim que, por exemplo, adotou em suas proposições teóricas a distinção  

entre os estudos das representações individuais que estaria no domínio da 

psicologia, e o das representações coletivas, no domínio da sociologia. 

 Uma representação pode ser definida como um conjunto de fenômenos 

perceptivos, imagens, opiniões, crenças e atitudes. O entrelaçamento dos vínculos 

entre esses elementos possibilita a atribuição de significados aos processos sociais 

psicológicos. Assim, as representações sociais são fenômenos complexos que 

dizem respeito ao processo pelo qual o sentido de um dado objeto é estruturado 

pelo sujeito no contexto de suas relações, em um processo dinâmico de 

compreensão e transformação da realidade. 

Moscovici advogou que uma das características intrínsecas à sociedade 
moderna é o conflito entre o individual e o coletivo, considerando-o 
realidade fundamental para a vida social. A origem fundamental estaria na 
tensão entre individualização e socialização estabelecidas pelas normas 
sociais.  As representações sociais favorecem a regulação dessas tensões, 
contribuindo para a compreensão dessas tensões, contribuindo para a 
compreensão que cada indivíduo possui dos fenômenos sociais e auxiliando 
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na construção desses próprios fenômenos (CRAMER, BRITO E 
CAPPELLE,2001; FARR,2002; apud VERGARA, 2005, p.1141). 

O Programa Atuação Responsável®, que motiva esta pesquisa, acredita-se, 

tenha sido capaz de estabelecer uma representação social, comum ao conjunto dos 

gestores da indústria química. Para Vergara (2001, p.175) a cultura de empresa, ou 

cultura organizacional, ao propor seus valores e seu processo de socialização, seu 

sistema de símbolos, fornece um sentido preestabelecido a cada uma das ações dos 

indivíduos, que tem por objetivo prendê-los totalmente na rede que ela tece. Neste 

sentido, colaborando com esta tese, segundo Enriquez (apud, DAVEL e VERGARA, 

2001, p.175):  

Se o indivíduo se identifica com a organização, se pensa apenas por meio 
dela, se a idealiza ao ponto de sacrificar sua vida privada aos objetivos que 
ela persegue, quaisquer que eles sejam, então, ele entrará sem saber (sem 
recriminar-se, pois está de boa-fé) num sistema totalitário, tornado para ele 
em Sagrado transcendente, que legitima sua existência. 

 Considerando-se que as representações sociais podem ser vistas, como 

produção cultural de uma determinada comunidade, tendo como um dos seus 

objetivos resistir à incorporação de conceitos, conhecimentos e atividades que 

ameacem destruir sua identidade, que conforme Vergara (2005, p. 1142): 

Essa função de resistência possibilita a manutenção da heteregeneidade no 
mundo simbólico de contextos intergrupais, permitindo as diferentes 
subculturas a manutenção de sua autonomia, resistindo as inovações 
simbólicas que não tenham sido por elas produzidas. Essa resistência não 
impede, no entanto, a evolução da representação, com a incorporação de 
inovações. 

  Conforme comentado no item 2.2.3 , página 53, desde trabalho de pesquisa, 

no início da década de 90, o paradigma do “muro de pedras”, até então dominante 

no seio da indústria química, sofre uma pressão para mudanças e esta mudança se 

dá com o lançamento do Programa Atuação Responsável®, o qual deu lugar à 

inovação e ao estabelecimento de um novo paradigma. A nova visão, que 

chamaremos de “paradigma das portas abertas e do diálogo”, rompe com o 

tradicional isolamento da indústria química, especialmente com a comunidade local. 

O Atuação Responsável convoca a indústria química brasileira para desenvolver 

ações inovadoras que se traduz predominantemente em programas e em projetos de 

aproximação com os diversos públicos, especialmente com a comunidade vizinha, 
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com total transparência, revelando suas ações e preocupações focadas na melhoria 

contínua no que tange à segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.  

 O trabalho de desenvolvimento das ferramentas, das metodologias de gestão 

e de avaliação do programa, as reuniões internas, reuniões externas e o crescimento 

do benchmarking16 entre as indústrias, entre si, e com a própria Abiquim, 

exclusivamente para tratar da melhoria contínua em segurança, saúde ocupacional e 

meio ambiente, trouxe uma nova dinâmica para o setor, geradora de um novo 

pensar e um novo fazer.  

Nenhuma organização vive no “vácuo social” e isto não pode ser diferente 
em um país como o Brasil, no qual ignorar os aspectos sociais pode 
ameaçar a sobrevivência dos seus negócios. A negligencia empresarial com 
relação às condições de degradação social e ambiental que afligem sua 
força de trabalho e os seus atuais e potenciais clientes, pode causar danos 
na sua reputação, bem como não representa uma postura estratégica de 
excelência (WANDERLEY, 2004, p.16)  

 Conforme, Vergara (2005), a percepção da realidade manifesta na 

representação encontra-se, em geral, solidamente alicerçada no indivíduo que a 

possui e serve de parâmetro para a forma pela qual ele vai se relacionar com o 

objeto de sua representação.  Essa característica reforça, portanto, a validade de 

representações sociais quando se deseja entender a forma pela qual a sociedade, 

tem-se relacionado com determinados fenômenos sociais, como é o caso da gestão 

da responsabilidade socioambiental no contexto da indústria química, objeto da 

pesquisa aqui apresentada. 

 Sabe-se que as representações sociais não são necessariamente 

consensuais. Conforme apregoa Vergara (2005), o sentido atribuído a um 

determinado objeto e o próprio consenso de atribuição são construções 

psicossociais que integram a história pessoal de cada indivíduo com os resultados 

de suas integrações grupais.  Para que seja possível identificar, traduzir e interpretar 

                                                           
16 Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho 
superior. O benchmarking é visto como um processo positivo e pró-ativo por meio do qual uma 
empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a 
mesma ou uma função semelhante. A idéia por trás do benchmarking é de que ninguém é melhor em 
tudo. Então, “copiar” modelos de outras empresas significa “economizar” tempo e trabalho. Por 
definição, as “cópias” nunca serão iguais. Haverá sempre ajustes, adaptação e aprimoramentos, o 
que garante a “evolução” da idéia original. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmarking) 
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corretamente a parte mais importante de uma representação social , dos valores e 

percepções que são compartilhados com mais clareza e coesão pelo grupo 

investigado, deve-se trabalhar com o chamado núcleo central da representação 

social.  

a organização de uma representação  apresenta uma característica  
particular: não apenas os elementos da representação são hierarquizados, 
mas além disso, toda representação é organizada em torno de um núcleo 
central, constituído de um ou de alguns elementos que dão a representação 
o seu significado (SÁ, 2002, apud, VERGARA, 2005, p. 1143) 

 Queremos ser capazes de revelar se as atitudes, comportamentos e 

responsabilidades assumidas pelos empresários da indústria química em relação às 

preocupações com o socioambiental tiveram por base ou receberam contribuições 

importantes do movimento de Atuação Responsável® e seus Princípios Diretivos e, 

se a adoção dos padrões éticos neles estabelecidos foram capazes de fomentar no 

meio desta comunidade empresarial “novos valores”, capazes de gerar uma nova 

representação social.  

A teoria das representações sociais revela-se útil na busca de uma melhor 
compreensão das práticas coletivas. Por meio do conhecimento de uma 
representação social, torna-se possível um entendimento mais adequado 
dos processos de constituição simbólica encontrados na sociedade, onde 
indivíduos se engajam para dar sentido ao mundo e nele construir sua 
identidade social. (GOMES, SÁ E OLIVEIRA, 2003; JOVCHELOVITCH,1995 
apud VERGARA E  FERREIRA, 2005, p.1142) 

 Consideramos desta forma relevante para este trabalho procurar penetrar na 

medida no possível nos modelos mentais expressos pelos gestores, tendo como 

base a sua percepção sobre a urgência socioambiental. 

 

2.3 Os Resultados do Atuação Responsável® no Brasil  

 O Programa Atuação Responsável® foi lançado no Brasil pela Abiquim em 

1992, ano marcado mundialmente pela realização, no Rio de Janeiro, da 

Conferência de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – UNCED ou, 

como ficou mais conhecida a “ECO 92”. A Conferência lançou as bases para as 

discussões e ações ligadas ao meio ambiente em âmbito global, com forte impacto 

não apenas nas políticas públicas, mas também nas políticas empresariais.             
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O Atuação Responsável®, por sua vez, lançou as bases para a gestão de saúde, 

segurança e meio ambiente nas empresas químicas associadas à Abiquim. 

 Desde então, em nível mundial, houve uma série de lançamentos de novos 

documentos para assegurar a gestão internacional dos produtos químicos, dos quais 

podemos citar o Capítulo 19 da Agenda 21, o documento mais conhecido da 

UNCED.  Ao longo desses mais de 15 anos, pode-se perceber uma evolução 

importante, dos assuntos tratados em 1992. Foram criados importantes instrumentos 

para a segurança química global. 

 A Convenção de Estocolmo, sobre poluentes orgânicos persistentes (POPs), 

e a de Roterdã, que estabelece o Procedimento Previamente Informado para  o 

Comércio Internacional de  algumas substâncias químicas (PIC), bem como o 

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 

Substâncias Químicas – GHS, são exemplos dessa evolução. Além disso, após a 

Eco 92, foi estabelecida, por meio do Fórum Intergovernamental de Segurança 

Química – IFCS, a forma negociada de definição e execução de ações internacionais 

direcionadas a implementar o capítulo 19 da Agenda 21. 

 As metas estabelecidas na Eco 92, foram confirmadas e revigoradas  durante 

a  Conferência Global para o Desenvolvimento Sustentável – WSSD, conhecida 

como Rio+10, organizada pela ONU, na África do Sul.  Por esta breve perspectiva 

da história recente podemos testemunhar o aprofundamento das questões e o 

fortalecimento dos compromissos assumidos pelas diversas partes interessadas. 

Importante também foi o lançamento do REACH (Registro, Avaliação e Restrição de 

Substâncias Químicas), no final de 2006, que trouxe em seu bojo a criação de um 

sistema de registro com informações sobre os perigos e riscos das substâncias 

químicas, novas ou existentes, fabricadas na União Européia, ou importadas de 

outros países.  

 Se no ambiente externo, nestes últimos anos, muitas coisas se passaram, 

também no ambiente interno, houve uma série de mudança: com o advento do 

Atuação Responsável® a Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional nas empresa 

passaram a ter maior visibilidade interna e as estruturas dessas áreas e 

departamento foi consolidada pela contratação de pessoal especializado. 
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A evolução interna associada a novas demandas externas, fez com que a 
Abiquim revisasse o Atuação Responsável, tornando-o mais abrangente, 
integrado, sistêmico e alinhado com o “estado da arte” em saúde, segurança 
e meio ambiente. O Programa que incorporou as dimensões de segurança 
empresarial, qualidade e responsabilidade social, está voltado à excelência 
da gestão (ABIQUIM, 2007) 

 Tendo por base todo este processo evolutivo das ações propostas pelo 

Atuação Responsável® e demais demandas advindas das atualizações e 

lançamentos de novos documentos técnicos e legais, considera-se importante a 

análise dos resultados alcançados pelo Atuação Responsável® nos últimos anos. 

Assim, para fortalecer a análise crítica dos resultados alcançados com esta pesquisa 

consideramos bastante significativo que sejam conhecidos os resultados obtidos 

pelo Programa Atuação Responsável®, conforme apresentados durante o 11º 

Congresso de Atuação Responsável® realizado em São Paulo, em 28 e 29 de 

agosto de 2007, levando-se em conta ainda, a importância do fator transparência 

para o Programa Atuação Responsável® e o compromisso com a melhoria contínua.  

 Ficou estabelecido previamente, junto ao conjunto de empresas associadas a 

ABIQUIM, uma série de indicadores considerados relevantes, cujos resultados são 

enviados pelos signatários do programa, anualmente para a Abiquim. Conforme 

supracitado o Relatório Anual com os resultados alcançados até 2006, foram 

apresentados durante o XIº Congresso do Atuação Responsável®. 

 Ao longo destas últimas quase duas décadas, um grande trabalho de 

desenvolvimento de ferramentas e de conscientização do público interno e externo, 

tem sido realizado pelas empresas signatárias do Programa Atuação Responsável®, 

objetivando criar uma cultura do cuidado com a segurança do trabalhador, da 

comunidade e do meio ambiente. Nos últimos anos, busca-se somar a este 

processo, a prática de ações de responsabilidade socioambientais mais 

abrangentes. Para isto, a interação da indústria química com as diversas partes 

interessadas, internas e externas, tem crescido constantemente. Procura-se, através 

do Código de Práticas de Gerenciamento do Produto, fazer com que todas as etapas 

do ciclo de vida dos produtos químicos, a partir da produção das matérias-primas, 

chegando à reciclagem, reaproveitamento ou eventual descarte final, sejam 

acompanhadas. Isto é fundamental, pois, sempre existe o risco da ocorrência de 

algum tipo de exposição dos produtos no meio ambiente e, a depender de como 
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ocorre esta exposição, fazem-se necessárias medidas para gerenciar eventuais 

efeitos adversos. Pelo que se pode verificar, as empresas, de modo geral, trabalham 

visando garantir a qualidade do meio ambiente por entenderem que isso é parte de 

sua responsabilidade social e que um baixo desempenho ambiental traduz-se em 

perdas de matérias-primas, energia, água e outros insumos, representando 

aumentos de custos, que impactam a competitividade de toda a cadeia de valor. 

 A filosofia por trás da redução ou eliminação de perdas ou poluição vem 

evoluindo e nenhuma empresa atua no sentido de apenas tratar os efluentes. Todas 

buscam a prevenção da perda como foco de ação. Para melhorar o desempenho 

ambiental em suas instalações, as empresas têm duas opções: reduzir as perdas 

nos processos que utilizam ou mudar esses processos por outros mais eficientes. 

Normalmente, a primeira opção está ligada ao acompanhamento das atividades e 

sistemas, visando aprimorá-los até o seu limite técnico. No linguajar dos experts em 

meio ambiente, a isso se chama "uso de melhores práticas ambientais" ou Best 

Environmental Practices - BEP. Já a segunda opção envolve a adoção de novas 

tecnologias. Na escolha de novas tecnologias, as empresas buscam, sempre que 

possível, usar a "melhor tecnologia disponível" ou Best Available Technology – BAT, 

para obterem os resultados desejados. Nos dois casos são sempre necessários 

investimentos financeiros e humanos. 

 Antes de abordar os indicadores do Atuação Responsável® apresentados no 

Relatório supracitado, achamos interessante tentar compreender melhor o seu 

significado e importância. Assim, achamos por bem trazer alguns breves conceitos 

sobre o assunto: 

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, 
apontar, anunciar, estimar. Os indicadores podem comunicar ou informar 
sobre o progresso em direção a uma determinada meta, como por exemplo, 
o desenvolvimento sustentável, mas também podem ser entendidos como 
um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou um fenômeno que 
não seja imediatamente detectável (HAMMOND et al, 1955 Apud BELLEN, 
2005, p.41) 

 A definição de McQueen e Noak (1988, apud BELLEN,2006,p.41) trata um 

indicador como uma medida que resume informações relevantes de um fenômeno 

particular ou um substituto dessa medida, semelhante ao conceito de Holling 

(1978,apud BELLEN,2006,p.41) de que um indicador é uma medida do 
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comportamento do sistema em termos de atributos expressivos e perceptíveis. As 

principais funções dos indicadores, segundo Turnstall (1994), referenciado por 

Bellen (2005, p.42), são: avaliação de condições e tendências, comparação entre 

lugares e situações, avaliação de condições e tendências em relação a metas e 

objetivos, prover informações de advertência e antecipar futuras condições e 

tendências. 

 Em 2004, a Abiquim iniciou a coleta de informações sobre gastos e 

investimentos voltados ao meio ambiente, realizados pelas empresas associadas. 

São vários os indicadores que permitem o acompanhamento da gestão ambiental na 

indústria química associada à Abiquim.  

A divulgação do desempenho das empresas químicas associadas a Abiquim 
nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente é um compromisso público 
do setor com a sociedade brasileira. Os dados apresentados neste relatório, 
cobrindo o período entre 2001 e 2006, foram informados voluntariamente 
pela empresa e compilados pela Abiquim. Os índices reunidos neste 
documento, muitos dos quais são utilizados pelo ICCA – Conselho 
Internacional das Associações da Indústria Química, possibilitam, de forma 
mais simples e completa possível, retratar o panorama do desempenho das 
indústrias. (ABIQUIM, 2007) 

Segundo a Abiquim, é sempre bom lembrar que os processos químicos são 

muito variados e dessa forma, quando o assunto é meio ambiente, a diversidade 

entre as empresas químicas influencia enormemente os resultados por elas obtidos. 

Assim, processos específicos podem ter comportamentos bem diferentes da média 

aqui apresentada para toda a indústria. 

 

2.3.1 Informações gerais  

 

 Na Quadro 5 abaixo apresentamos dados importantes sobre a indústria 

química brasileira, composta daquelas empresas associadas à Abiquim e ao 

Programa Atuação Responsável®:  
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Quadro 05 – Informações Gerais sobre a Indústria Química Brasileira associadas da ABIQUIM. 

Informações 
Gerais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Empresas 
Respondentes 105 108 110 104 104 124 

Empregados 
Próprios 42.888 42.410 39.746 43.029 42.484 43.702 

Empregados      
Terceirizados 33.664 31.486 30.428 33.222 37.636 33.595 

Total de 
Funcionários 76.552 73.896 70.174 76.251 80.120 77.297 

Produção 
Geral 

(ton/ano) 
32.361.719 34.932.416 35.604.069 39.532.434 40.828.775 44.496.687 

Fonte: Abiquim, 2007. 

Observam-se quando se analisa o Quadro 5 que a indústria química tem 

crescido ao longo dos últimos anos em termos de produção geral, sem no entanto 

crescer na mesma proporção o número de seus colaboradores, sejam trabalhadores 

próprios ou terceiros. Outro importante aspecto que se observa é o revelado pelo 

Gráfico 14, indicador da água consumida em processos e produtos (m3/ton). Quando 

comparamos a evolução da produção geral (Quadro 05) com os resultados 

apresentados pelo Gráfico 14, verifica-se que o aumento da produção não é 

diretamente proporcional ao consumo da água. Este fato revela que há uma 

melhoria contínua nos processos internos, seguindo os princípios da produção mais 

limpa. 

 

2.3.2 Relações com a Comunidade 

 A indústria química tem buscado estreitar seus laços com as populações 

próximas às suas fábricas, investindo em atividades comunitárias e abrindo suas 

instalações para visitantes com diferentes origens e interesses. Está ocorrendo, na 

prática, o desenvolvimento de atividades de fundo social (culturais, educacionais, de 
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saúde pública, etc.) provenientes de esforços voluntários e institucionais, que 

ampliam o envolvimento das empresas nas questões importantes para as 

comunidades onde atuam. 

 Considerando o histórico do Atuação Responsável® em âmbito mundial, que 

aponta como uma das causas  para  a criação desse movimento a necessidade da 

quebra do paradigma do muro de pedra em face  da necessidade identificada de 

maior transparência  e  do diálogo aberto com suas diversas partes interessadas, 

sejam internas ou externas, um dado de muita relevância é  o  número de visitantes 

que a indústria química tem recebido ao longo desses últimos anos. Através do 

Gráfico 01 abaixo, se pode observar a evolução desse processo no período de 2001 

a 2006. 

 
                        Gráfico 01 - Número de visitantes nas instalações industriais 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Abiquim, 2007. 

 

Segundo a Abiquim (2007), em 2006 o número de visitantes por empresa caiu 

em relação a 2005, mas é ainda duas vezes e meia superior ao registrado em 2001. 

A explicação para esta queda em 2006, segundo a Abiquim (2007) esta ligada ao 

crescimento do número de empresas que reportaram dados em 2006, todas de 

pequeno porte, e que recebem menor contingente de visitantes.  O índice de 
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1753484
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Participações nas reuniões de Conselhos Comunitários Consultivos

Programas ambientais patrocinados na comunidade

visitantes é importante por indicar o grau de abertura das empresas em relação aos 

diferentes públicos com os quais se relacionam. 

 Não somente o acolhimento de visitantes para conhecer a área industrial, mas 

também a participação e envolvimento da indústria química em eventos externos 

configuram-se como uma evolução importante para a transparência e aproximação 

com a comunidade. Neste processo há  uma boa oportunidade para o crescimento 

do diálogo entre as partes interessadas. Também é relevante para o atingimento dos  

objetivos estabelecidos pelo  Programa Atuação Responsável® especialmente 

aqueles relacionados com  a  melhoria da comunicação e interação entre todas as 

partes interessadas, ou seja, o diálogo aberto e a total transparência. 

 Esta melhoria nos processos interativos entre a indústria química e seus 

stakeholders  é apresentada  no Relatório de Atuação Responsável da ABIQUIM  

através  do Gráfico 02,  o qual demonstra através de seus números o conjunto de 

ações e iniciativas desenvolvidas junto aos diversos públicos durante o ano de 2006.  

 

                  Gráfico 02 - Atividades Junto à Comunidade em 2006 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Abiquim, 2007 

  

 Os números absolutos apresentados no Gráfico 2  não nos permitem observar  

a  evolução desses processos interativos ao longo dos últimos anos. No entanto, 

quando se observa, no contexto do Gráfico 2, que o maior volume das ações da 
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indústria química junto à comunidade esta relacionada com a  ajuda prestada as 

essas entidades pelas Empresas, sem que se explicite o tipo da ajuda realizada, 

revela uma postura ainda muito na linha da filantropia, pura e simplesmente.  

 

2.3.3 Segurança e Saúde Ocupacional 

 A ABIQUIM entende que os resultados da gestão da segurança e saúde 

ocupacional em 2006 apresentam melhorias em muitos aspectos, porém algumas 

ações deverão ser discutidas e implementadas pelas empresas associadas com o 

intuito de reverter tendências de elevação do número de acidentes, em particular 

entre os trabalhadores próprios, conforme pode ser observado através do Gráfico 3 

abaixo, o número de acidentes por empresa, que estava em ascensão, caiu 12%, 

situando-se em torno de 20 ocorrências por empresas, mesmo nível de 2002: 

 

                      Gráfico 03 - Acidentes Ocupacionais 
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                      Fonte: Abiquim, 2007 
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 Quando se analisa o índice de freqüência17 total de acidentes, isto é, o índice 

de freqüência de acidentes com e sem afastamento pode-se concluir que houve 

aumento na ocorrência de acidentes com pessoal próprio, ver Gráfico 04. Mesmo 

com este pequeno aumento o índice de freqüência de 2006 apresenta resultados 

bem melhores daqueles identificados em 2001, demonstrando uma evolução 

importante. Segundo a ABIQUIM, o aumento nas exigências de qualificação e o 

maior rigor no controle dos contratos de serviços de terceiros também são 

responsáveis pela visível redução dos índices de acidentes registrados entre os 

trabalhadores contratados, tanto em serviços regulares como nos desenvolvidos em 

grandes paradas programados para manutenção.   

 

                        Gráfico 04 - Freqüência de Acidentes Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Abiquim, 2007 

 

                                                           
17 A norma técnica da  Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR 14.280 (antiga NB 
18) – Cadastro de Acidentes do Trabalho, Procedimentos e Classificação – sugere a construção dos 
seguintes indicadores: taxas de freqüência  (total, com perda de tempo e sem perda de tempo) e taxa 
de gravidade. O índice de freqüência mede o número de acidentes ocorridos para cada 1.000.000 de 
homens hora trabalhadas ( IF= número total de acidentes/número total de homens horas trabalhadas  
vezes um milhão); já o  índice de gravidade mede  o nível de gravidade de cada acidente a partir da 
duração do afastamento do trabalho, permitindo avaliar a perda laborativa devido a incapacidade. O 
índice de gravidade:   Ig = (número total de dias perdidos + dias debitados)/número total de homens 
horas trabalhadas) x 1.000.000. (ARAUJO,2003, p.44)   
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A gravidade dos acidentes na indústria química tem sido reduzida desde 

2002, conforme se observa através da análise do Gráfico 05. Conforme conclui o 

relatório da Abiquim (2007), houve uma diminuição tanto no que tange ao índice de 

freqüência quanto ao índice de gravidade dos acidentes com pessoal contratado de 

terceiros. Observa-se quando se analisa o Gráfico 05 que o valor do índice de 

gravidade dos terceiros em 2006 e, isto é explicado devido às mortes registradas, no 

período,  que influenciam o resultado final. 

 

                      Gráfico 05 - Índice de Gravidade dos Acidentes Ocupacionais 
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                      Fonte: Abiquim, 2007 

 

 

Os trabalhos desenvolvidos com base no Código de Segurança e Saúde do 

Trabalhador  do Programa  Atuação Responsável® têm obtido resultados positivos 

conforme tem mostrado a evolução das estatísticas dos acidentes de trabalho 

apresentados  nos  Relatórios anuais do programa. O cruzamento das informações 

dos acidentes ocupacionais com os de processo, segundo a Abiquim (2007), permite 

dizer quem em sua grande maioria, os eventos foram de baixa gravidade, não 

resultando em morte, intoxicações ou incapacidade de trabalhadores. Mesmo assim, 

foram reportadas duas mortes de trabalhadores contratados, no ano de 2006, 

nenhuma causa foi devido aos processos industriais.  A evolução dos acidentes com 
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óbitos na indústria química brasileira pode ser observada através do Gráfico 06 

abaixo:  

 
                     Gráfico 06 - Óbitos na Indústria Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Abiquim, 2007 

 
 

Os acidentes de trabalho geradores de incapacidades nos trabalhadores 

fazem dois anos consecutivos que não ocorrem, podendo se mencionar, portanto, 

este fato como um destaque positivo. Esta evolução nos últimos anos pode ser vista 

através do Gráfico 07, abaixo: 

 
               Gráfico 07 - Acidentes do Trabalho que Geraram Incapacidade 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Abiquim, 2007 
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2.3.4 Meio Ambiente 

 Conforme já comentado, no início da década de 90, a poluição industrial era 

vista como a causa das maiores preocupações com o meio ambiente, tanto no 

âmbito nacional como internacional. Naturalmente que, dentro deste contexto, a 

indústria química era vista como uma das principais vilãs, principais responsáveis 

pela degradação ambiental. A partir da implementação do Programa Atuação 

Responsável, foram estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados neste 

campo de ação. Ações concretas de controle, baseadas em melhores tecnologias e 

sistemas, possibilitaram redução nos índices de emissão de poluentes e fizeram com 

que a poluição deixasse de ser o único tema de debates, sem perder de vista, 

naturalmente, o fato reconhecido de que os níveis de poluição global incluindo a 

ligada ao aquecimento global, não diminuiu significativamente, devido a fatores 

como o próprio crescimento econômico mundial. Hoje, conforme relata a Abiquim em 

seu Relatório de 2007, o foco da gestão ambiental passou a ser o uso eficiente dos 

recursos naturais, motivado não apenas por razões de controle de custos e pela 

escassez de alguns insumos fundamentais para a fabricação dos produtos, mas 

também pela ampliação da consciência sobre a sustentabilidade. 

 De acordo com a Abiquim, nas suas Associadas, o volume de água captado 

foi reduzido, de 2001 até 2005, em 32% e estabilizou-se em 2006 e este processo 

de melhoria pode ser acompanhado pelo Gráfico 08. A explicação para esta 

importante redução de captação de água decorre de duas ações básicas 

desenvolvidas no seio da indústria química: melhor gestão da água consumida em 

processos e produtos e o reciclo de efluentes em unidades industriais. 
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                         Gráfico 08 - Água Captada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Abiquim, 2007 

  

A implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos18, com a instituição 

da cobrança pelo uso da água19 e a gestão por bacias hidrográficas é um grande 

estímulo para a utilização desse bem natural, vital para a sustentabilidade do homem 

no planeta.  Esta ação do Ministério do Meio Ambiente está acelerando o movimento 

de todos os setores industriais no sentido de economizar água em suas operações. 

Nós vivemos em um planeta onde três quartos da superfície terrestre esta 

coberta de água. No entanto, a água doce e límpida é escassa e vem cada vez mais 

desaparecendo, dando lugar a águas contaminadas, inservíveis para o consumo 

humano.  

                                                           
18 Lei Nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997,  instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem 
por objetivos:  I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;  II - a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;  III - 
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. (Fonte: http://www.codevasf.gov.br/principal/legislacao/leis/lei-no-
9-433-de-08-de-janeiro-de-1997, acessado em 13/04/08 as  10:00 hs). 
19 A cobrança pelo uso da água é uma forma de conscientizar e de estabelecer controle sobre os excessos ou desperdícios 
de alguns usuários. Sabemos que, quando os excessos ou desperdícios passam a ter custo, todos se esforçam para usar 
menos e melhor.  (Fonte: http://www.daee.sp.gov.br/cobranca/cartilha/01.htm, acessado em 13/04/2008 as 10:30hs) 
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                       Gráfico 09 - Água Consumida em Processos e Produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Abiquim, 2007. 

 

 O consumo de água nos processos de produção da indústria química se 

revela como um dos aspectos ambientais mais relevantes. Pelos resultados 

verificados e que podem ser acompanhados através da curva do Gráfico 09 acima, 

houve uma queda no consumo de quase 45% na relação de metros cúbicos de água 

consumida por tonelada de produto realizado. Ainda, segundo assevera a Abiquim 

(2007): 

No período, de 2001 a 2005, o consumo de água em processos e produtos 
caiu quase 45%, mantendo-se em 2006, no patamar de 3,7 m3 por tonelada 
de produto fabricado, praticamente o mesmo de 2005, este fato parece 
indicar que foi atingido o limite no qual a incorporação e a evaporação em 
equipamentos de refrigeração passam a ser os fatores preponderantes para 
o consumo, pois ações de economia de água em sistemas não produtivos  
já ocorreram ou estão em fase final de execução. Mudanças de água em 
processos e produtos exigem maiores investimentos, visto que demandam, 
na maior parte dos casos, substituição de equipamentos ou a troca de 
tecnologia. Entretanto, ainda há possibilidades para novas reduções, 
atreladas ao lançamento de efluentes líquidos (ABIQUIM, 2007). 

 Um dos aspectos que está mais vinculado à imagem da poluição é o 

lançamento de efluentes líquidos. É muito comum ser feita a imediata correlação 

entre poluição industrial e a saída de alguma tubulação despejando líquidos em rios, 

lagos ou no mar. As empresas associadas à Abiquim têm dado atenção à gestão de 

seus processos produtivos, no sentido de reduzir o volume de efluentes e de mantê-
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los sempre dentro dos limites fixados. A evolução deste processo de redução dos 

efluentes lançados pode ser observado no Gráfico 10 abaixo: 

 

                      Gráfico 10 - Efluentes Lançados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Abiquim, 2005. 

 

Sobre a redução da carga de efluentes da indústria química, segundo a 

Abiquim (2007): 

Os números apresentados empresas associadas em 2006 indicam que as 
ações voltadas a redução da geração de efluentes líquidos continuam a 
produzir resultados, embora a principal ferramenta utilizada até aqui, o 
reciclo de efluente, tenha apresentado estabilidade em relação aos anos 
posteriores a 2003. Para reciclar a água é necessário “fechar” o circuito, 
fazendo com que o volume antes descartado como efluente, retorne de 
volta para os processos nos quais ela possa ser reutilizada. A maior parte 
das empresas cujos processos utilizam muita água já fez investimentos para 
“fechar” seus sistemas de uso de água, porém algumas estão em processo 
de execução de modificações neste sentido. 

 

A poluição, além de acarretar danos ao meio ambiente e à saúde humana, 

deve ser combatida por todos, pois ela significa perdas de matérias primas,e , 

portanto de caros recursos naturais e financeiros, que poderiam estar melhor 

aplicados.  Assim, a visão passada de do agir no final do processo, tipo “end of pipe“ 

(fim de tubo) foi suplantada pela indústria química, que através do programa Atuação 
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Responsável procura desenvolver suas ações preventivas em todas as fases do 

processo.  

 Segundo a Abiquim (2007), a evolução da reciclagem dos efluentes da 

indústria química pode ser observada através do Gráfico 11 abaixo:  

 

                      Gráfico 11 - Reciclo de Efluentes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Abiquim, 2007 

 

A indústria química brasileira tem-se empenhado para melhorar  a forma 

como gerencia  os resíduos sólidos gerados em seus processos.  Segundo Abiquim 

(2007), está havendo uma melhor gestão preventiva quanto aquelas etapas do 

processos geradores de lixo em geral. Entretanto, no caso dos resíduos 

classificados como perigosos, que sempre foram mais gerenciados por suas próprias 

características, as proposições para  a redução da sua geração a níveis mais baixos 

envolvem, em quase 100% dos casos, modificações tecnológicas nos processos de 

produção, que são, naturalmente, mais difíceis de serem executadas.  A evolução da 

geração dos resíduos na indústria química pode ser observada através do Gráfico 

12, conforme é mostrado abaixo: 

  



 

 

104

2,70

8,99
9,7510,05 9,65

8,16 8,06

6,86

7,06
6,15

5,66
5,36

7,16

2,84

2,60

2,79

2,89

2,88

0

4

8

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ano

Kg
/to

n 
do

 p
ro

du
to

R esí duo s T o tais R esí duo s N ão  P erigo so s
R esí duo s P erigo so s

                       Gráfico 12 - Geração de Resíduos por tonelada de produção 

 

 

  

 

 

 

 

                   Fonte: Abiquim, 2007. 

 

 Quando olhamos para a indústria e pensamos de um modo simples, 

resumido, sobre a visão de processos industriais, como um sistema orgânico, 

podemos raciocinar que este organismo recebe materiais e energia, transformando-

os em produtos e resíduos e, então, excreta esses produtos e resíduos. É motivo de 

preocupação, cada vez mais, o volume de resíduos gerados pela indústria e por esta 

razão as ações capazes de reduzir a geração dos resíduos deve ser perseguidas 

insistentemente.  Além da busca de processos e tecnologias mais limpos, a indústria 

deve perceber os resíduos gerados como desperdícios, perdas importantes que 

impactam os seus resultados e o meio ambiente.  Então os resíduos devem ser 

vistos agora, mais como subprodutos e menos como resíduos.  Considerando-se os 

modernos conceitos da ecologia industrial, materiais anteriormente residuais, ao 

invés de serem automaticamente enviados para o lixo, devem ser percebidos como 

suprimento de matéria-prima, portanto fontes úteis de material e energia, para outros 

processos e produtos industriais.  

Assim, conforme a Abiquim (2007): 

A disposição final de resíduos sólidos perigosos, resultantes da síntese e 
dos processos correlatos, é um dos processos mais críticos dos processos 
químicos. A análise das informações recebidas confirma que a gestão 
destes tipos de resíduos tem sido eficaz, uma vez que a quantidade gerada 
não tem sofrido variação ao longo dos anos de acompanhamento pela 
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Abiquim. Por sua vez, a quantidade de resíduos não perigosos destinados à 
disposição final vem se reduzindo. A comparação dos dados de 2006 com 
os de 2001 mostra uma redução de 25% no volume. Esses resíduos, pela 
sua natureza, permitem ações de redução na fonte, com mais facilidade do 
que os perigosos, razão pela qual é possível que se observe uma 
continuidade na diminuição do volume nos próximos anos.  

 

Outro aspecto extremamente relevante para o aprimoramento da gestão 

ambiental no contexto da indústria química  é o controle do seu consumo energético, 

especialmente no que tange a energia elétrica.  Segundo a Abiquim (2007): 

A análise detalhada do consumo de cada energético permite constatações 
interessantes.  O consumo de energia elétrica caiu acentuadamente entre 
2001 e 2002, como conseqüência da crise de 2001, estabilizando-se no 
patamar de 200 Kwh/ton de produto fabricado, valor 5% abaixo do valor 
informado naquele ano.  

 

A evolução do consumo de energia elétrica da indústria química nacional 

apresentada através do Gráfico 13 apresenta uma redução interessante. Segundo a 

Abiquim (2007), isto se deve a característica dos processos químicos, em que os 

equipamentos elétricos de maior consumo, geralmente motores e células eletrolíticas 

(em fábricas de cloro-soda) limitam as economias possíveis de energia elétrica. 

Conforme justificativas apresentadas no relatório da Abiquim, o que se conseguiu 

reduzir no consumo de energia elétrica pode ser atribuído, por exemplo, a 

substituição de lâmpadas para iluminação, melhorias em sistema de ar condicionado 

e outras ações de racionalização.  

Pode-se imaginar que a redução do consumo de energia elétrica na indústria 

química advém da substituição da energia comprada, proveniente de 

concessionárias de energia, por algum outro sistema que produza este tipo de 

energia internamente. No entanto, quando se soma a energia produzida 

internamente com a comprada, chega-se ao mesmo percentual de redução, 

indicando que a economia de energia esta ocorrendo nos processos em que as 

empresas estão dosando a geração própria de modo a manter um equilíbrio entre os 

sistemas. 
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                         Gráfico 13 - Consumo de Energia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Abiquim, 2007 

 

Ao longo da história da terra, o clima apresentou mudanças, em todas as 

escalas do tempo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008, p.13) a 

concentração de dióxido de carbono na atmosfera observada em 2005 excedeu, e 

muito, a variação natural dos últimos 650 mil anos e atingiu um valor recorde, tendo 

aumentado a uma taxa (ou velocidade) excepcionalmente alta. O consumo de 

combustíveis fósseis contribuiu com 23% das emissões de CO2 em 1994, que foram 

de 1,03 bilhões de toneladas naquele ano. Ainda no mesmo documento do 

Ministério do Meio Ambiente (2008, p.56) se afirma que o setor que mais contribuiu 

para as emissões de CO2 foi o de transporte, responsável por 9,2%, seguido da 

indústria com 7,2%, enquanto que a geração de eletricidade respondeu por apenas 

2,5% daquelas emissões. 

O uso de combustíveis fósseis como matriz energética na indústria química 

nacional já esta sendo tratada de forma prioritária dentro do Código de Proteção 

Ambiental do Atuação Responsável® em resposta as preocupações  com  a 

destruição da camada de ozônio e geração de gases geradores do efeito estufa, 

responsável pelas “mudanças climáticas” observadas no nosso planeta.  
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Os resultados já  alcançados podem ser acompanhados pelo Gráfico 14, que 

aponta o crescimento da utilização de combustíveis renováveis em substituição 

aqueles não renováveis:  

 
                       Gráfico 14 - Consumo de Combustíveis Renováveis 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Abiquim, 2007 

O processo de aquecimento global, cada dia mais comprovado, segundo os 

cientistas, está ligado ao gradual acúmulo dos chamados "gases de efeito estufa", 

dos quais são sempre destacados dois, considerados os principais, com base na 

quantidade em que são produzidos pelo homem: o metano (CH4) e o gás carbônico 

(CO2). A indústria química não é geradora de metano em seus processos, a não ser 

em poucos casos, como emissões "fugitivas" de pequena monta. Porém, no caso do 

CO2, a contribuição provém da queima de combustíveis para diferentes aplicações 

(geração de energia e vapor, secagem de produtos etc.) ou do resultado de alguns 

processos produtivos, como subprodutos de reações de síntese. 

Sobre a substituição dos combustíveis fósseis, tais como o óleo combustível e 

o carvão, por aqueles outros com eficiência de combustão melhor e, portanto, 

capazes de gerar menos gases poluentes, segundo Abiquim (2007):  

A economia no uso de energia também ocorreu com os combustíveis 
fósseis. No início da década , iniciou-se a substituição sistemática  de óleo 
combustíveis e carvão por gás natural, motivadas pela busca de melhorias 
de eficiência  de combustão, gerando menores quantidades de poluentes, 
em especial monóxido de carbono, particulados e dióxido de enxofre. 
Grandes investimentos foram feitos em caldeiras para geração de vapor e 
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fornos de modo a adaptar equipamentos existentes ao uso de gás natural, 
aproveitando a oferta deste energético, proveniente, principalmente  da 
Bacia de Campos e da Bolívia. Todos os novos equipamentos foram 
construídos prevendo o uso de gás natural. [...] com a deteriorização do 
fornecimento oferecido pela Bolívia e a limitação na quantidade disponível  
do gás nacional, as empresas reforçaram as ações de economia de 
consumo em 2006. Entretanto, devido a incerteza quanto a continuidade do 
abastecimento, há muitas dúvidas em relação a continuidade de novos 
investimentos  que adotem o gás natural como alternativa energética.   

 Outro gás extremamente danoso para o equilíbrio climático de nosso planeta 

é o gás carbônico.  Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2008, p.15) a 

quantidade de CO2 na atmosfera aumentou 35% desde a era industrial, e este 

aumento foi devido às atividades humanas, principalmente pela queima de 

combustíveis fósseis e remoção de florestas.  O dióxido de carbono é responsável 

por cerca de 52,5% do efeito estufa. 

Segundo Abiquim (2007): 

O grande tema ambiental do momento esta ligado ao debate sobre 
aquecimento global, principalmente sobre a influência humana neste 
fenômeno, relacionado ao chamado “efeito estufa”, causado por gases que 
tem a propriedade de bloquear o retorno de ondas dentro do espectro 
infravermelho, tais como o gás carbônico (CO2)  e o gás metano (CH4). A 
indústria química é uma emissora de CO2,    proveniente da queima de 
combustíveis e de processos químicos que liberam o gás  como resultado 
de reações de  síntese.  Os dados reportados pelas empresas mostram que 
, de 2001 a 2006, a redução no consumo de combustíveis fósseis, além de 
ter representado ganhos econômicos, também resultou em queda de 12,5% 
nas emissões de CO2 provenientes dessas fontes.  Devido às limitações dos 
processos de fabricação que geram CO2, as emissões oscilam, 
acompanhando as variações nas demandas pelos produtos fabricados 
(ABIQUIM, 2007).  

Desde 2001 até 2006 a evolução da redução das emissões de gás carbônico 

dentro da relação  quilos de gás emitidos por tonelada de produto fabricado pode ser 

considerada como significativa conforme pode ser visto no Gráfico 15, abaixo:  
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                  Gráfico 15 - Emissão do Dióxido de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Abiquim, 2007 

 

2.3.5 – Transporte e Distribuição 

 Conforme descrito no Relatório do Atuação Responsável de 2007, faz muito a 

indústria química compreendeu que a gestão de produtos na cadeia de valor, 

envolvendo as etapas do ciclo de vida  que ocorrem fora das fábricas, constitui-se no 

principal desafio para a segurança química, por ser bem mais difícil se manter o 

controle dos riscos nos processos de transporte, distribuição, armazenagem e uso 

dos produtos por parte dos consumidores. Com base nesta constatação, as 

empresas vêm atuando nas cadeias de valor, no sentido de aprimorar os 

instrumentos de gestão de riscos.  

Quando se olha para a indústria química nacional, para o seu programa 

Atuação Responsável®  e o seu Código de Transporte e Distribuição, destacam-se a 

aplicação intensa  do Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 

Qualidade – SASSMAQ e, mais recentemente a aplicação do programa “Olho Vivo 

na Estrada”. Este último programa é voltado a aumentar a conscientização dos 

motoristas dos caminhões que transportam cargas químicas sobre os riscos de suas 

atividades e, desta forma, reduzir acidentes.  
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A evolução do número de acidentes no Transporte Rodoviário de produtos 

químicos  pode ser verificada pelo Gráfico 16, do qual se pode concluir que com o 

lançamento do SASSMAQ em 2004 e  a exigência  da sua adoção pelas empresas 

transportadoras do segmento químico, contribuiu para o início da queda do número 

de acidentes neste modal de transporte.  

 
 
                     Gráfico 16 - Acidentes no Transporte Rodoviário por Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Abiquim, 2007 

 

Ainda segundo a Abiquim (2002):  

Os dados encaminhados pelas empresas associadas revelam que estes 
acidentes, agora registrados, de maneira mais precisa, tiveram queda a 
partir de 2005. A  ocorrência de  acidentes sérios permanece absolutamente 
estável desde o início da coleta de dados por parte da Abiquim, mostrando 
a segurança dos tanques, contêineres e embalagens utilizados no 
transporte. Os resultados estão aparecendo em 2006 de forma clara. 
Independentemente das causas, após 2004 iniciaram-se curvas de queda 
no número total de acidentes por empresas e no número de acidentes por 
10 mil viagens. Entre 2004 e 2006 houve redução de 25% nos acidentes por 
empresa e de 32% por 10 mil viagens (ABIQUIM, 2007). 

Cabe destacar neste ponto o trabalho desenvolvido pela Regional 

Pernambuco do Atuação Responsável® , que através de algumas de suas empresas 

signatárias,  pode contribuir com  a elaboração e implantação do PREVINE -  Plano 

de Atendimento a Acidentes com Transporte de Cargas Perigosas na Região 
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Metropolitana do Recife, desenvolvido para o Corpo de  

Bombeiros Militar de Pernambuco,  pelo Governo do Estado através da Companhia 

Pernambucana de Meio Ambiente em convênio com  a GTZ do governo alemão. 

 

2.3.6 Gerenciamento do Produto 

  Quando se analisa as diversas fases da evolução das preocupações 

ambientais no contexto industrial, pode-se afirmar  que na primeira fase (primeira 

onda ambiental) as empresas focaram suas preocupações nos processos e nas 

instalações. Nesta primeira fase o conceito chave que permeava a indústria era 

aquela que falava em  uma boa concepção de engenharia somada a um processo 

produtivo, seguro e confiável. Gradualmente começam a aparecer dúvidas e receios 

não mais ligados às operações e processos de fabricação, mas sim aos próprios 

produtos... Segundo Gerson (2007) esta segunda onda tem que possui o  foco no 

produto, tem como base as seguintes perguntas: 

• Como eles afetam a minha saúde? Da minha família? Dos meus 
netos?  

• A longo prazo, que danos podem causar? 

• Eles são realmente necessários? 

• Não temos opções menos agressivas?  

 Ainda, segundo Gerson (2007), esta postura  é revelada no seio até mesmo 

das ONG’s ambientalistas as quais tem mudado o foco  dos processos para as 

propriedades dos produtos. O novo conceito chave: um bom projeto de molécula e 

processos confiáveis de fabricação e utilização do produto, que seja uma solução 

provida pela empresa à sociedade. 

 No conjunto desse processo evolutivo, a United Nation Environmental  

Program – UNEP, estabelece durante o Global Ministerial Environment Fórum – 

GEMF, em 2002,  pelo desenvolvimento de uma estratégia para o gerenciamento de 

produtos químicos sustentada pela melhoria contínua da segurança global dos 

produtos químicos.  Na conferencia internacional de  Joanesburgo ( World Summit 

on Sustainable Development – WSSD), neste mesmo ano, conforme relata 
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Gerson(2007) houve a ratificação da decisão da UNEP GEMF (SAICM20), com 

objetivo de: “... conseguir até 2020 que substâncias químicas sejam produzidas e 

usadas por meios que minimizam os efeitos adversos significativos para a saúde 

humana e o meio ambiente...”  

Figura 02 – Evolução da Química Segura  

Fonte: Gerson (2007) 

A Figura 02 mostra os momentos históricos em que  a química foi alvo de 

discussões  e  os programas estabelecidos para assegurar o atendimento ao 

princípio da melhoria contínua objetivando o atingimento da segurança química  e, 

no contexto do Programa Atuação Responsável® este assunto é tratado dentro do 

Código de Segurança do Produto.  Este código foi o último lançado pela Abiquim e, 

face a complexidade do assunto e apesar de sua importância, não foram ainda 

estabelecidos indicadores técnicos para a verificação do seu nível de implementação 

e desenvolvimento.   

                                                           
20  SAICM ( Overarching Policy Strategy) -  O objetivo global  do SAICM  é alcançar o gerenciamento 
responsável das substâncias químicas ao longo do ciclo de vida de forma que até 2020, substâncias químicas 
sejam produzidas e usadas minimizando os efeitos adversos significativos para a saúde humana e o meio 
ambiente. O objetivo será alcançado dentre outros modos, pela implementação do Plano Global de 
Ações SAICM. (GERSON, 2007)  
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Conforme Abiquim (2007), as informações sobre as características dos 

produtos químicos permitem identificar as condições de uso mais seguro durante a 

fabricação e manuseio. Para a maior parte das situações e, principalmente, as que 

envolvem o ambiente de trabalho, o instrumento requerido é a ficha de segurança de 

produtos químicos – FISPQ.  Em 2006 as empresas associadas relataram dispor de 

FISPQs  para 91% dos produtos que fabricam ou comercializam.  Os 9% restantes 

não são necessários já que se referem a produtos não perigosos comercializados 

pelas empresas e que, portanto , não exigem FISPQS.  

O Gráfico 17 mostra o esforço feito pela indústria química no sentido de ter 

todos os seus produtos devidamente identificados por fichas de segurança do 

produto químico – FISPQ, conforme recomendação legal.  

 

            Gráfico 17 - FISPQ para produtos químicos fabricados ou comercializados 

 

                       Fonte: Abiquim, 2007 

 

2.4 Comentários a partir do Relatório do Atuação Responsável®  

 A partir da análise do desempenho em segurança, saúde e meio ambiente 

apresentado através dos gráficos do Relatório do Atuação Responsável de 2007 e 

considerando-os como evidências da tendência de melhoria contínua na maior parte 
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dos indicadores apresentados, conclui-se que o Programa Atuação Responsável tem 

contribuído sim para que medidas preventivas sejam tomadas em todos os aspectos 

produtivos e de comercialização de seus produtos.   

 Pela análise do comportamento da evolução dos indicadores apresentados, 

de maneira geral percebe-se que a fase das grandes oportunidades de mudanças, 

ganhos ligeiros, facilmente mensuráveis e de alta performance, aparentemente, já 

foram suplantados, estando agora o processo já maduro e, portanto, na fase da 

“melhoria contínua” que, considera-se ser a fase mais difícil e também a mais 

importante, porque exige maior nível de dedicação, pesquisa e esforço e, na maioria 

das vezes, os ganhos, as melhorias de performance alcançadas, são pouco visíveis 

e, as vezes, de difícil mensuração.  

 Nesta fase, no qual os processos de melhoria contínua se tornam a prática 

cotidiana na maioria das indústrias químicas signatárias do Atuação Responsável, a 

capacitação, o conhecimento, e as habilidades e  atitudes dos gestores são 

fundamentais para assegurar o sucesso do empreendimento em todos os seus 

aspectos. Daí, a visão de que o entendimento do modelo mental, e da representação 

social gerada pela percepção dos gestores com relação a responsabilidade 

socioambiental na indústria química  ser  extremamente importante para a 

elaboração do próximo planejamento estratégico da Abiquim com relação ao 

Atuação Responsável. Haverá algum indicador específico para avaliar o 

desempenho dos gestores do Atuação Responsável, nível de envolvimento e 

comprometimento com o programa e seus resultados? Talvez a melhor solução 

estratégica para esta situação já esteja sendo tomada pela Abiquim, na medida que  

tornar a sistemática de  avaliação  realizada através do verificAR® obrigatória para 

todas as empresas signatárias e, o requisito  relacionado a auditoria da Alta-

Administração seja reforçada. 

 Sobre o relatório anual da Abiquim, observa-se ainda, com relação aos 

indicadores, a existência de um número elevado deles que, não são de fácil 

entendimento pelo grande público e, conforme lembra Fontoura (2004, p.12):  

Os indicadores precisam ser criados a partir do ponto de vista do público, ou 
seja, a tônica precisa ser: o que a sociedade deseja saber sobre a indústria 
química e não apenas o que se deseja mostrar. Caso contrário, passa-se a 
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impressão de que os resultados realmente importantes estão sendo 
omitidos.  

 Independente das dificuldades naturais do processo de melhoria contínua, é 

oportuno relembrar o que nos ensina Sachs (1986) Apud Fontoura (2004), que 

assevera: 

(...) a sociedade atual não dever desistir do crescimento, mas que este deve 
ser alcançado através da redefinição das suas formas e usos com a 
satisfação das necessidades fundamentais de toda a população, visando a 
equidade social e a eliminação da pobreza absoluta, inspirada no desejo de 
se viver em harmonia com o ambiente, evitando o crescimento selvagem, 
que por sua vez é baseado na imitação, na subordinação, na dependência 
cultural, na desigualdade social e na produção de efeitos negativos sobre o 
ambiente.(p.2) 

 

O Relatório anual da Abiquim certamente trás informações relevantes para a 

verificação deste segmento industrial no que tange as preocupações relacionadas a 

segurança e meio ambiente, devendo seus indicadores serem melhor trabalhados 

no que tange as unidades utilizadas.  Novos indicadores, especialmente aqueles 

relacionados  ao desenvolvimento de sociais precisam ser inseridos e que tragam no 

seu bojo a máxima clareza e confiabilidade possível.O Programa Atuação 

Responsável foi lançado no Brasil pela Abiquim em 1992, ano marcado 

mundialmente pela realização, no Rio de Janeiro, da Conferencia de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – UNCED ou, como ficou mais 

conhecida a “ECO 92”. A Conferencia lançou as bases para as discussões  e  ações 

ligadas ao meio ambiente em âmbito global, com forte impacto não apenas nas 

políticas públicas, mas também nas políticas empresariais. O Atuação Responsável, 

por sua vez, lançou as bases para a gestão de saúde, segurança e meio ambiente 

nas empresas químicas associadas à Abiquim. 

 Desde então, em nível mundial, houve uma série de lançamentos de novos 

documentos para assegurar a gestão internacional dos produtos químicos, dos quais 

podemos citar o Capítulo 19 da Agenda 21, o documento mais conhecido da 

UNCED.  Ao longo desses mais de 15 anos, pode-se perceber uma evolução 

importante, dos assuntos tratados em 1992. Foram criados importantes instrumentos 

para a segurança química global. 
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 A Convenção de Estocolmo, sobre poluentes orgânicos persistentes (POPs), 

e a de Roterdã, que estabelece o Procedimento Previamente Informado para  o 

Comércio Internacional de  algumas substâncias químicas (PIC), bem como o 

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 

Substâncias Químicas – GHS, são exemplos dessa evolução. Além disso, após a 

Eco 92, foi estabelecida, por meio do Fórum Intergovernamental de Segurança 

Química – IFCS, a forma negociada de definição e execução de ações internacionais 

direcionadas a implementar o capítulo 19 da Agenda 21. 

 As metas estabelecidas na Eco 92, foram confirmadas e revigoradas  durante 

a  Conferência Global para o Desenvolvimento Sustentável – WSSD, conhecida 

como Rio+10, organizada pela ONU, na África do Sul.  Por esta breve perspectiva 

da história recente podemos testemunhar o aprofundamento das questões e o 

fortalecimento dos compromissos assumidos pelas diversas partes interessadas. 

Importante também foi o lançamento do REACH (Registro, Avaliação e Restrição de 

Substâncias Químicas), no final de 2006, que trouxe em seu bojo a criação de um 

sistema de registro com informações sobre os perigos e riscos das substâncias 

químicas, novas ou existentes, fabricadas na União Européia, ou importadas de 

outros países.  

 Se no ambiente externo, nestes últimos anos, muitas coisas se passaram, 

também no ambiente interno, houve uma série de mudança: com o advento do 

Atuação Responsável a Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional nas empresa 

passaram a ter maior visibilidade interna e as estruturas dessas áreas e 

departamento foi consolidada pela contratação de pessoal especializado. 

A evolução interna associada a novas demandas externas, fez com que a 
Abiquim revisasse o Atuação Responsável, tornando-o mais abrangente, 
integrado, sistêmico e  alinhado com o “estado da arte” em saúde, 
segurança e meio ambiente. O Programa que incorporou as dimensões de 
segurança empresarial, qualidade e responsabilidade social, está voltado à 
excelência da gestão (ABIQUIM, 2007) 

 Tendo por base todo este processo evolutivo das ações propostas pelo 

Atuação Responsável e demais demandas advindas das atualizações e 

lançamentos de novos documentos técnicos e legais, considera-se importante a 

realização dos resultados alcançados pelo Atuação Responsável nos últimos anos. 
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Assim, para fortalecer a análise crítica dos resultados alcançados com esta pesquisa 

consideramos bastante significativo que sejam conhecidos os resultados obtidos 

pelo Programa Atuação Responsável®, conforme apresentados durante o 11º 

Congresso de Atuação Responsável realizado em São Paulo, em 28 e 29 de agosto 

de 2007, levando-se em conta ainda, a importância do fator transparência para o 

Programa Atuação Responsável e o compromisso com a melhoria contínua.  

 Ficou estabelecido previamente, junto ao conjunto de empresas associadas a 

ABIQUIM, uma série de indicadores considerados relevantes, cujos resultados são 

enviados pelos signatários do programa, anualmente para a Abiquim. Conforme 

supracitado o Relatório Anual com os resultados alcançados até 2006, foram 

apresentados durante o XIº Congresso do Atuação Responsável. 

 Ao longo destas últimas quase duas décadas, um grande trabalho de 

desenvolvimento de ferramentas e de conscientização do público interno e externo, 

tem sido realizado pelas empresas signatárias do Programa Atuação Responsável, 

objetivando criar uma cultura de cuidado com a segurança do trabalhador, da 

comunidade e do meio ambiente. Nos últimos anos, busca-se somar a este 

processo, a prática  de ações de responsabilidade socioambiental mais abrangentes. 

Para isto, a interação da indústria química com as diversas partes interessadas, 

internas e externas, tem crescido constantemente. Procura-se, através do Código de 

Práticas de Gerenciamento do Produto, fazer com que todas as etapas do ciclo de 

vida dos produtos químicos, a partir da produção das matérias-primas, chegando à 

reciclagem, reaproveitamento ou eventual descarte final, sejam acompanhadas. Isto 

é fundamental pois, sempre existe o risco da ocorrência de algum tipo de exposição 

dos produtos no meio ambiente e, a depender de como ocorre esta exposição, 

fazem-se necessárias medidas para gerenciar eventuais efeitos adversos. Pelo que 

se pode verificar, as empresas, de modo geral, trabalham visando garantir a 

qualidade do meio ambiente por entenderem que isso é parte de sua 

responsabilidade social e que um baixo desempenho ambiental traduz-se em perdas 

de matérias-primas, energia, água e outros insumos, representando aumentos de 

custos, que impactam a competitividade de toda a cadeia de valor. 
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 A filosofia por trás da redução ou eliminação de perdas ou poluição vem 

evoluindo e nenhuma empresa atua no sentido de apenas tratar os efluentes. Todas 

buscam a prevenção da perda como foco de ação. Para melhorar o desempenho 

ambiental em suas instalações, as empresas têm duas opções: reduzir as perdas 

nos processos que utilizam ou mudar esses processos por outros mais eficientes. 

Normalmente, a primeira opção está ligada ao acompanhamento das atividades e 

sistemas, visando aprimorá-los até o seu limite técnico. No linguajar dos experts em 

meio ambiente, a isso se chama "uso de melhores práticas ambientais" ou Best 

Environmental Practices - BEP. Já a segunda opção envolve a adoção de novas 

tecnologias. Na escolha de novas tecnologias, as empresas buscam, sempre que 

possível, usar a "melhor tecnologia disponível" ou Best Available Technology – BAT, 

para obterem os resultados desejados. Nos dois casos são sempre necessários 

investimentos financeiros e humanos. 

 Antes de abordar os indicadores do Atuação Responsável apresentados no 

Relatório supracitado, achamos interessante tentar compreender melhor o seu 

significado e importância. Assim, achamos por bem trazer alguns breves conceitos 

sobre o assunto: 

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, 
apontar, anunciar, estimar. Os indicadores podem comunicar ou informar 
sobre o progresso em direção a uma determinada meta, como por exemplo, 
o desenvolvimento sustentável, mas também podem ser entendidos como 
um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou um fenômeno que 
não seja imediatamente detectável (HAMMOND et al, 1955 Apud BELLEN, 
2005, p.41) 

 A definição de McQueen e Noak (1988, apud BELLEN,2006,p.41) trata um 

indicador como uma medida que resume informações relevantes de um fenômeno 

particular ou um substituto dessa medida, semelhante ao conceito de Holling 

(1978,apud BELLEN,2006,p.41) de que um indicador é uma medida do 

comportamento do sistema em termos de atributos expressivos e perceptíveis. As 

principais funções dos indicadores, segundo Turnstall (1994), referenciado por 

Bellen (2005, p.42), são: avaliação de condições e tendências, comparação entre 

lugares e situações, avaliação de condições e tendências em relação a metas e 

objetivos, prover informações de advertência e antecipar futuras condições e 

tendências. 
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 Em 2004, a Abiquim iniciou a coleta de informações sobre gastos e 

investimentos voltados ao meio ambiente, realizados pelas empresas associadas. 

São vários os indicadores que permitem o acompanhamento da gestão ambiental na 

indústria química associada à Abiquim.  

A divulgação do desempenho das empresas químicas associadas a Abiquim 
nas áreas da saúde, segurança e meio ambiente é um compromisso público 
do setor com a sociedade brasileira. Os dados apresentados neste relatório, 
cobrindo o período entre 2001 e 2006, foram informados voluntariamente 
pela empresa e compilados pela Abiquim. Os índices reunidos neste 
documento, muitos dos quais são utilizados pelo ICCA – Conselho 
Internacional das Associações da Indústria Química, possibilitam, de forma 
mais simples e completa possível, retratar o panorama do desempenho das 
indústrias. (ABIQUIM, 2007) 

Segundo a Abiquim, é sempre bom lembrar que os processos químicos são 

muito variados e dessa forma, quando o assunto é meio ambiente, a diversidade 

entre as empresas químicas influencia enormemente os resultados por elas obtidos. 

Assim, processos específicos podem ter comportamentos bem diferentes da média 

aqui apresentada para toda a indústria. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
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 A metodologia adotada aqui tem por objetivo encontrar respostas para as 

perguntas de pesquisa estabelecidas para o direcionamento deste trabalho, as quais 

visam de maneira geral investigar como a urgência ambiental e social é percebida 

pelos gestores da indústria química, analisar se os mesmos vêem as ações  

requeridas para o atendimento aos requisitos do Atuação Responsável® como 

oportunidades e elementos motivadores para  o exercício da cidadania  e  revelar  se  

esse agir para atender as diretrizes do Programa e  ao compromisso com ações de 

Responsabilidade Social Corporativa tem ajudado a estabelecer uma representação 

social  diferenciada  no contexto da gestão da indústria química.  

 Para orientação na busca dos dados e na análise, foram estipuladas algumas 

proposições básicas e respectivas hipóteses, conforme o modelo teórico construído:  

 Hipótese 01: O movimento de Atuação Responsável® e os programas de 

Responsabilidade Social Corporativa no contexto da indústria química nacional, são 

vistos pelos seus gestores como ferramentas que oportunizam o exercício da 

cidadania em prol do desenvolvimento sustentável, especialmente no que tange aos 

aspectos social e ambiental. 

 Hipótese 02: Após quase duas décadas do lançamento do Programa Atuação 

Responsável® no seio da indústria química brasileira, acredita-se que este 

movimento foi capaz de gerar uma representação social no conjunto de seus 

gestores, capaz de direcionar suas ações e definir seus comportamentos. 

 Este trabalho foi elaborado com base na experiência profissional do autor e 

na vivência e convivência através dos processos interativos dentro do setor químico, 

destacando-se as atividades de gestão do Programa Atuação Responsável® por 

quase quinze anos e demais ações relacionadas com a prática da Responsabilidade 

Social Corporativa.  

 Adicionalmente foram cumpridas diversas etapas, as quais listamos abaixo: 

 a) Levantamento bibliográfico e análise crítica das principais temáticas 

relacionadas ao objeto de interesse da pesquisa, que vai desde o histórico das 

questões ambientais, a repercussão dos grandes acidentes na indústria química, a 
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percepção da comunidade externa, dos gestores, a verificação de uma possível 

manifestação de uma nova representação social subjacente ao convívio e ao agir 

dentro das organizações.  

 b) Realização de uma pesquisa documental, através do uso de um 

questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, previamente testado 

através de uma pesquisa piloto realizada em 06 indústrias químicas da região 

nordeste.  

 c) Considerando que um dos interesses básicos da pesquisa repousou na 

avaliação da força do Programa Atuação Responsável e das questões 

socioambientais nos processos da formação de um novo paradigma, uma nova 

representação social nas organizações e na sociedade humana, utilizamos a técnica 

(introduzida no questionário) denominada associação ou evocação livre, 

privilegiando a seguinte composição: palavra indutora; hierarquia das palavras 

formuladas pelos sujeitos; concordância em relação a assertivas; e justificativas.  

 d) A amostra utilizada para a pesquisa foi composta pelo universo das 173 

empresas associadas  a  Abiquim – Associação Brasileira das Indústrias Químicas e, 

signatárias do Programa Atuação Responsável, utilizando-se o critério de 

acessibilidade com o apoio do banco de e-mails da própria Abiquim. 

    

3.1 – A técnica de associação e evocação livre na determinação do núcleo 
central da representação social 

 O tratamento dos dados segundo a técnica de associação ou evocação livre 

obedece aos seguintes passos: categorização das palavras, cálculo de freqüência 

das categorias, cálculo da ordem média de evocação; e levantamento das 

justificativas. A primeira ação referente ao tratamento dos dados levantados é a 

categorização das palavras citadas pelos respondentes. As palavras citadas são 

agrupadas em categorias de expressões similares, de modo a evitar que variantes 

de uma mesma evocação, com conteúdo semântico equivalente, sejam 

consideradas distintas, o que prejudica a aferição da importância da idéia expressa 

na constituição da representação. 
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 Faz-se o registro e a contagem de  todas as evocações representadas por 

diferentes palavras ou expressões. Aquelas palavras citadas poucas vezes e que 

não possuem similaridade com outras palavras são desconsideradas para o 

processo de categorização. Estas palavras não devem ser consideradas na 

tabulação, mesmo porque, jamais seriam indicadas para constituir o núcleo central, 

dada a freqüência insignificante com que aparecem.  A desconsideração das 

expressões com freqüência unitária respalda-se, também, no argumento 

apresentado por Möller (1996, apud Vergara,2005, p.1147) de que uma 

representação só é social quando um conjunto de sujeitos a compartilha.   

 As palavras deverão, portanto ser agrupadas em categorias semânticas. Para 

assegurar que o processo de categorização seja o mais correto possível, o método  

estabelece que sejam convidados pessoas capacitadas para a função de juizes, os 

quais deverão auxiliar  no agrupamento das palavras por categoria e ao final , por 

consenso,  atestar a pertinência do agrupamento efetuado. Procede-se em seguida  

ao cálculo da freqüência de ocorrência das categorias , representada pelo número 

de vezes em que ela foi citada pelos gestores e o calcula da ordem média de 

evocação (OME), que considera a posição em que a expressão evocada foi 

hierarquizada pelo entrevistado. O número de vezes em que cada termo foi evocado 

e citado como o mais importante é multiplicado por 1. A freqüência das citações  em 

segundo lugar na hierarquização é multiplicada por 2, a de terceiro lugar por 3 e a de 

quarto lugar por 4.  A OME corresponde a média aritmética desses produtos.  O que 

a OME indica, portanto, é o grau de importância atribuído a cada expressão, que 

pode variar, no caso de serem pedidas quatro palavras, de 1,0 a 4,0.  Se algum 

termo aparecer em 100% das evocações  como o mais importante, a sua OME será 

igual a 1,0. Caso contrário se aparecer sempre como a menos relevante, sua OME 

será 4,0.   

 Nos casos em que um mesmo sujeito cita duas ou mais palavras agrupadas 

na mesma categoria, deve-se desconsiderar as que receberem menor importância 

na ordem hierárquica por ele estabelecida.  Em conseqüência, é feita a revisão da 

ordem atribuída às demais expressões e  são então realizados os ajustes, 

efetuando-se  os cálculos da freqüência e da OME de cada categoria.  
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 A partir do exame conjugado da freqüência e da ordem média de evocação 

(OME) de cada categoria,  levantam-se os elementos supostamente pertencentes ao 

núcleo central da representação social, como foi a proposta de Pierre Vergès, 

lembrada por Sá (2002).  As categorias são agrupadas nos seguintes quadrantes, 

como mostra o Quadro 06:  

Quadro 06 – Quadrantes das palavras chave do núcleo central da representação social 

QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO QUADRANTE SUPERIOR DIREITO 

As que tiverem freqüência maior e OME menor 
do que a média. 

As que tiverem freqüência maior e OME maior 
do que a média 

QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO QUADRANTE INFERIOR DIREITO 

As que tiverem freqüência menor e OME maior 
do que a média 

As que tiverem freqüência menor e OME menor 
do que a média. 

Fonte: Adaptação de Vergara (2005, p.1150) 

 São consideradas componentes do núcleo central da representação social as 

categorias localizadas no quadrante superior esquerdo. A importância dessas 

expressões para os entrevistados, conforme relata Sá (2002, apud VERGARA, 2005, 

p. 1151) reflete-se no elevado número de vezes em que foram evocadas, resultando 

em uma freqüência maior do que a média e no alto grau de importância atribuído na 

hierarquização,  o que fez com que a OME ficasse menor do que a média.  

 As categorias situadas no quadrante inferior direito são consideradas 

componentes do chamado sistema periférico, no qual estão os aspectos menos 

rígidos da representação social estudada. São idéias que, embora sejam associadas 

pelos gestores ao conceito de Responsabilidade Social, não são consideradas 

essenciais para o entendimento desse conceito, sendo mais facilmente modificáveis 

(MADEIRA, 2001; SÁ, 2001; apud VERGARA, 2005, p.1151).   

 Os elementos dos quadrantes restantes, superior direito e inferior esquerdo, 

possibilitam uma interpretação menos direta, uma vez que tratam de cognições que, 

apesar de não estarem compondo o núcleo central, matem com ele uma relação de 

proximidade (TURA,1997; apud VERGARA, 2005, p.1151).    

 Para o sucesso deste empreendimento de pesquisa contou-se com o apoio 

da Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química, no que tange a fazer com 
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que o questionário de pesquisa chega-se a todos os Coordenadores do Atuação 

Responsável®,  do conjunto de todas as empresas  associadas.   

 Como contraponto à percepção dos Gestores do Atuação Responsável® 

foram  também consultados, através de questionário apropriado, similar ao 

disponibilizado para os gestores mas com algumas pequenas adaptações de 

linguagem, as lideranças de algumas organizações não governamentais, 

governamentais e da área acadêmica, que possuem ou tiveram em algum momento, 

interação com este segmento industrial, através da participação em projetos, 

participação em eventos, ou simplesmente por fazerem parte de comunidades 

vizinhas à indústria química. 

 

3.2 – Seleção dos Sujeitos 

 A seleção dos sujeitos que compuseram a amostra utilizada na pesquisa foi 

efetuada pelo critério da acessibilidade, sendo acionada o universo composto pelos 

membros da Associação Brasileira das Indústrias Químicas .  

 Assim, com o auxílio da Abiquim, foi enviado o questionário de pesquisa para 

todos os seus associados, sendo consultados um total de 173 empresas, sendo os 

mesmos direcionados para os responsáveis pela implementação do Atuação 

Responsável® de suas respectivas empresas.  O critério para esta seleção deveu-se 

ao interesse de obter as respostas para as hipóteses formuladas e revelar a 

representação social de gestores, formadas por pessoas responsáveis pelas ações 

que visam atender ao Programa Atuação Responsável® e Responsabilidade Social 

Corporativa no contexto da indústria química. 

 As lideranças da comunidade entrevistadas para compor o contraponto 

também foram contatadas pelo critério de acessibilidade para que pudessem 

responder a um questionário similar para que fosse possível, ao final da pesquisa, 

realizar breve análise comparativa das percepções desses grupos que, em princípio, 

deveriam ter visões e percepções diferenciadas. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE CRÍTICA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Pretende-se apresentar nesta seção os resultados já tabulados, das análises 

das respostas fornecidas pelos gestores e stakeholders entrevistados através do 

questionário de pesquisa, conforme metodologia descrita no capítulo 3 deste 

documento. 

 Do total de 173 questionários enviados, 02 questionários não foram 

respondidos pelo fato desses gestores considerarem que já haviam participado 

respondendo ao questionário, quando do piloto realizado para validação do 

documento de consulta e pesquisa, 01 pelo fato do gestor estar de férias e 09 

recusados pelos sistemas de proteção dos e-mails.  Ao final tivemos um total de 33 

respondentes, correspondendo a cerca de 20% do universo consultado. 

4.1 Características Demográficas dos Gestores  

 Considera-se importante para a pesquisa o reconhecimento das 

características demográficas predominante no conjunto dos gestores do Programa 

Atuação Responsável®, seja a definição do gênero predominante, a tipologia da 

experiência profissional anterior. Estas informações serão importantes para que se 

verifique, mesmo que subjetivamente, o nível de convergência entre o tipo de 

formação (escolaridade)  e o tipo de atividade/responsabilidade assumidas pelo 

gestores. Entende-se que os fatores demográficos, especialmente aqueles 

relacionados com a área de formação específica (se, da área das ciências exatas, 

ciências humanas ou da saúde) e a experiência profissional pretérita, podem ser um 

dos fatores contributivos para uma maior capacidade, de percepção e nível de 

atenção para com a realidade que os cerca. Este fator, possivelmente, facilita os 

processos interativos entre os diversos atores envolvidos na lida diária pessoal e/ou 

profissional; no lidar com os  impactos ambientais e com os problemas sociais.  

 Não se tem dúvidas de que esse conjunto de fatores demográficos 

contribuem para a formação do ser humano, seus valores, suas crenças, os quais se 

manifestam no seu viver cotidiano, motivando-os ou não, para o agir solidário e  para 

a  expressão do cuidado para com os outros.  

 A seguir serão apresentadas as principais características demográficas dos 

gestores respondentes. A composição do gênero é apresentado no Quadro 07:  
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Tabela 01 - Composição em ternos de Gênero 

Composição % 

Homens (24) 73 

Mulheres (09) 27 

Total (33) 100 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 Como se observa, há nítida predominância do gênero masculino na 

composição dos gestores do Programa Atuação Responsável na Indústria Química 

Brasileira. Acredita-se que esta predominância masculina ainda reflete uma cultura 

passada, histórica, mas que vem sendo alterada, especialmente nos últimos anos.  

Historicamente, a mulher, por questões de discriminação, era poupada do trabalho 

na indústria química, por ser entendimento corrente, que a mulher não possuía 

estrutura psicofisiológica necessária e suficiente para o trabalho na indústria 

química. A mulher era considerada frágil para determinados tipos de trabalhos, 

especialmente  onde a dinâmica laboral  exigia a execução de atividades  onde  a 

mão de obra na sua totalidade era masculina, onde o trabalho predominante se dava 

em horários  de revezamento e exigia  a presença  não só dos trabalhadores  diretos 

mas  de suas lideranças em horários noturnos e  em atividades consideradas 

penosas e/ou insalubres. Incompatíveis, portanto com o chamado “sexo frágil”. 

Acredita-se que esta é uma cultura passada, no entanto, para melhor traduzir os 

resultados encontrados na pesquisa, deve-se compreender que a mudança cultural 

e a renovação dos quadros se dão de forma lenta e progressiva. 

 

Tabela 02 – Áreas predominantes em termos de experiência profissional. 

Áreas %
Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente (6) 21 

Produção e Processos Industriais (6) 21 

Qualidade (laboratório de controle, área de pesquisa) (6) 21 

Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente (6) 21 
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Tabela 02 – Áreas predominantes em termos de experiência profissional (continuação). 

Áreas %
OUTROS (logística, marketing, consultoria, negócios, Projetos, RSC, Relações 
Indústrias, Pesquisa, Gestão de Pessoas, Pesquisa, Manutenção)  29 

Total (48) 100 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 Os gestores do Programa Atuação Responsável que responderam ao  

questionário de pesquisa, possuem vivências e experiências profissionais em  

atividades bastante heterogêneas, sendo na sua maioria relacionadas com  a  

Qualidade, Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, como pode ser 

observado no Tabela 02. Também tem significância a quantidade de gestores cuja 

história de vida profissional se relaciona diretamente com as atividades de produção 

e do desenvolvimento de processos industriais.  

Tabela 03 – Escolaridade dos Gestores Respondentes 

Item Descrição % Cursos % 

Segurança do Trabalho 40 

 Meio Ambiente  20 

Logística 20 
01 Respondentes com Curso Técnico          

(2º grau) 12 

Química 20 

Eng.Química / Quim.Industrial 62 

Administração de Empresas 20 

Outras engenharias 09 
02 Respondentes com curso de graduação 97 

Cursos diversos 09 

Meio Ambiente 19 

Engenharia de Segurança 16 

Gestão da Qualidade 13 

Gestão Empresarial 13 

Gestão de Pessoas 06 

Gestão de Negócios 06 

03 Respondentes com Pós-graduação 
(especialização) 50 

Comércio Exterior 06 
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Tabela 03 – Escolaridade dos Gestores Respondentes (continuação) 

Item Descrição % Cursos % 

03 Respondentes com Pós-graduação 
(especialização) 

 Outras 21 

Tecnologia Ambiental 50 
04 Respondentes com Pós-graduação 

(mestrado) 09 
Engenharia da Produção 50 

05 Respondentes com Pós-graduação 
(doutorado) 06 Engenharia da Produção 100 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 Pela análise da Tabela 03 que apresenta o perfil da formação dos 

respondentes, gestores do Programa Atuação Responsável® da indústria química, 

pode-se chegar as seguintes conclusões:  a maioria dos gestores tem formação na 

área das ciências exatas sendo que 50% desses tem especializações diversas com 

predominância nas área de meio ambiente, segurança do trabalho, gestão da 

qualidade e empresarial. Ainda pudemos verificar que 40% dos respondentes têm 

uma segunda graduação, destacando-se as graduações em Engenharia Ambiental, 

Direito, Administração Pública e Economia.  

 

4.2 O nível de integração entre o Programa Atuação Responsável® e as ações 
em Responsabilidade Social Corporativa 

 Apesar dos esforços da Abiquim, dedicados ao processo de revisão do 

Programa Atuação Responsável®, com o objetivo de ampliar a abrangência das  

ações previstas no programa, pela inclusão das dimensões sociais e econômicas, 

pode-se concluir que para a completa integração, há ainda um considerável caminho 

a ser percorrido.  

 A partir da análise do conjunto de respostas apresentadas pelos gestores 

para a primeira parte do questionário de pesquisa, verifica-se que 45% das 

empresas consultadas ainda desenvolvem o Atuação Responsável® separadamente 

das ações de Responsabilidade Social Corporativa e muitas delas têm, inclusive, 
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possuem coordenações separadas. Observa-se ainda que apesar da maioria (55%) 

dos respondentes ter afirmado que desenvolvem as ações de Responsabilidade 

Social Corporativa em conjunto com o AR, percebe-se uma aparente confusão entre 

os conceitos do Atuação Responsável® com os de Responsabilidade Social. E, isto 

se justifica quando, se verifica que para a maioria das empresas respondentes, o 

Programa Atuação Responsável ainda é fortemente focado no desenvolvimento da 

melhoria contínua nos aspectos  de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, 

os quais visam prioritariamente a melhoria do ambiente interno.  

 Apesar da aparente confusão conceitual, identificada através da análise das 

respostas, fornecidas pelos atores consultados, o Atuação Responsável® e as ações 

de Responsabilidade Social Corporativa são desenvolvidas em um único bloco para 

a maioria dos gestores consultados (55%), em que pese ser esta última percebida 

como uma dimensão a ser melhor desenvolvida e mais fortemente agregada as 

ações do Programa Atuação Responsável®. Isto se confirma quando se verifica que, 

para 44% dos respondentes, o Programa Atuação Responsável® é desenvolvido 

independentemente das ações de Responsabilidade Social Corporativa, que para 

isto possui um setor específico.  

 Quando se analisa o conjunto de respostas dadas a pergunta sobre a 

existência de objetivos e orçamentários próprios para as atividades de Atuação 

Responsável® e Responsabilidade Social, conclui-se que 52% das empresas 

respondentes possuem recursos orçamentários definidos explicitamente para o 

desenvolvimento do Programa Atuação Responsável®, contra 21% que diz não 

possuir nenhum recurso específico para as ações de implementação e 

desenvolvimento deste programa da indústria química. Já, 12% diz que estes 

recursos são compartilhados dentro das verbas estabelecidas para o Sistema de 

Gestão Integrado (SGI), 6% diz ter verbas separadas para o AR e para aquelas 

ações de RSC, 6% afirma que os recursos estão diluídos em outras rubricas 

orçamentárias da empresa, e são disponibilizadas quando necessária e/ou 

solicitada, e os 3% restantes afirmam que os recursos estão disponibilizados de 

forma integrada para  o Atuação Responsável® e a Responsabilidade Social 

Corporativa. 
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4.3 Breve contraponto: A visão e percepção das partes interessadas 
(stakeholders) 

 Embora não sendo objetivo deste estudo verificar a percepção das partes 

interessadas (stakeholders) da indústria química nacional, considerou-se importante 

consultar alguns representantes de organizações diversas, tais como, ONG’s, 

núcleos comunitários, membros de fundações do setor acadêmico que tenham, ou 

em algum momento tiveram interações com projetos socioambientais deste 

segmento industrial. Esta análise, mesmo que limitada, insere-se no desejo de não 

ser e nem parecer ser, este, um trabalho de visão unilateral e/ou mesmo com um 

viés apenas pró-indústria química, considera a origem e vivência profissional do 

pesquisador. 

 Desejava-se, em princípio, ouvir uma ou duas organizações representativas 

do terceiro setor, e para isto foi feito contato telefônico e por e-mail, com duas 

organizações de  elevado nível de credibilidade e respeito junto ao público em geral, 

seja nacional e mesmo internacional:  o  Greenpeace  e  o  WWF. 

 O Greenpeace é uma organização não-governamental com sede em 

Amsterdã (Holanda do Norte, Países Baixos) e com escritórios espalhados por 

quarenta e um países. Atua internacionalmente em questões relacionadas à 

preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com campanhas 

dedicadas às áreas  de florestas (Amazônia no Brasil), clima, nuclear, oceanos, 

engenharia genética, substâncias tóxicas e energia renovável. 

 O WWF-Brasil é uma organização não-governamental brasileira dedicada à 

conservação da natureza, com o objetivo de harmonizar a atividade humana com a 

conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais, em 

benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. Criada em 1996 e sediada 

em Brasília, a instituição desenvolve projetos em todo o país e integra a Rede WWF, 

uma das maiores redes independentes de conservação da natureza, com atuação 

em mais de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo 

associados e voluntários.  

 Ambas as organizações, conforme supracitado foram contatados por telefone 

e por e-mail, não somente através de um dos seus escritórios, mas de vários, sendo 
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no entanto negada a resposta ao questionário e aos apelos do pesquisador, sob a 

justificativa de que não tinham alguém com conhecimento suficiente sobre a 

indústria química, capaz de responder ao questionário. Mesmo tendo o pesquisador 

detalhado o conteúdo da pesquisa, explicado enfaticamente que as questões a 

serem respondidas tinham uma relação direta com aspectos pessoais de percepção, 

portanto, não sendo pré-requisito básico o conhecimento técnico sobre este ramo 

industrial, não obteve sucesso na sua solicitação.  A pessoa contatada no escritório 

do Greenpeace em São Paulo chegou a indicar o nome de um técnico que teria 

potencialmente a capacitação para responder ao questionário. Uma vez 

contatado,este membro do Greenpeace também alegou não ser a pessoa certa, 

considerando que seu foco de ação estava voltado inteiramente para os problemas 

de energia no Brasil. Já o WWF- Brasil, alegou não ser a problemática da indústria 

química seu foco de atenção.  

 Talvez as posturas supracitadas se justifiquem e possam inclusive, servir para 

fortalecer a propositura quanto ao momento da evolução histórica do Atuação 

Responsável, conforme  nos ensina Fontoura (2007, p.129): 

 
É perceptível a mudança de foco das preocupações mundiais da indústria 
química ao longo das últimas décadas, desde a criação do Responsible 
Care® no Canadá em 1984.  Num primeiro momento, para enfrentar os 
questionamentos relativos às seguranças dos processos químicos 
produtivos, os focos de atenção da indústria foram a segurança do 
processo, a segurança do trabalho e a proteção ambiental nas fábricas.  
Nesse momento foi dada grande ênfase às análises de riscos das 
instalações, aos programas de proteção da saúde do trabalhador e da 
redução de acidentes e à implementação de estações de tratamento de 
efluentes, de sistemas de tratamento de emissões gasosas e de 
remediações de áreas contaminadas. Em seguida, depois de ter melhorado 
o desempenho nessas áreas e reduzido o número de acidentes, o foco de 
ação migrou para algumas atividades externas à empresa, tais como o 
transporte de produtos perigosos, o atendimento à emergências  e as 
relações com a comunidade local. Atualmente, pode-se considerar que a 
indústria química encontra-se numa terceira fase de atuação, na qual o foco 
deslocou-se para o produto químico: seus perigos e seu ciclo de vida. Esse 
interesse pode ser motivado também pela grande preocupação que tem 
sido demonstrada pela sociedade em relação aos usos e perigos desses 
produtos. 

 

 Configura-se e fortalece a idéia de que, em que pese os resultados negativos 

das pesquisas da percepção pública com relação à indústria química, o foco das 

preocupações das partes interessadas em relação a este segmento industrial 

deslocou-se da fábrica para o produto final, cujos possíveis impactos danosos são 
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de médio e longo prazo, saindo, portanto da temática ambientalista prioritária do 

Greenpeace e da WWF. Não seria este já um indício do processo evolutivo da 

indústria química?  Antes por falta de confiança na indústria química, o público 

queria conhecer os riscos do processo, agora, já conhecedores dos trabalhos e 

cuidados da indústria química no seu intramuros, a preocupação agora se amplia 

para o produto final, especialmente no que tange ao seu ciclo de vida.  

 Em que pese as dificuldades e o cronograma apertado para a finalização 

deste trabalho de pesquisa, obtivemos respostas de 04 organizações compostas de 

01 OSCIP, 02 ONG’s, 01 Fundação Universitária, partes interessadas no contexto da 

Regional Pernambuco do Atuação Responsável®. Todas estas Organizações 

consultadas tiveram ou ainda possuem relação com alguns projetos socioambientais 

desenvolvidos pela indústria química no Estado de Pernambuco.  

 Se a amostra é estatisticamente insuficiente para configurar uma 

representatividade válida, ao menos serve como base para algumas reflexões e, 

quem sabe, futuros estudos de pesquisa acadêmica. 

 

4.4 A Percepção dos Gestores e dos Stakeholders sobre os Problemas Sociais 
Brasileiros  

` Através do conjunto de 05 perguntas procura-se verificar o conhecimento e a 

percepção dos gestores e stakeholders quanto aos problemas sociais no Brasil, 

Procura-se avaliar o nível de compromisso e envolvimento desses atores sociais 

com as questões socioambientais e a percepção do papel da indústria neste 

contexto. 

 

4.4.1 - Principal Problema Social no Brasil 

 A percepção da realidade brasileira e de seus principais problemas sociais 

parece ser um indicador bastante importante para se compreender o nível de 

entendimento e mesmo integração dos gestores da indústria química com relação a 

estes aspectos da sociedade brasileira.  Naturalmente que quanto mais forte e 

profundo for estas preocupações maior chance terão de compor o núcleo central da 
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representação social que desejamos identificar neste trabalho de pesquisa.  No 

Tabela 04 abaixo se destacam os principais problemas sociais brasileiros 

identificados pelos gestores e stakeholders consultados:  

Tabela 04 - Principais Problemas Sociais no Brasil 

PRINCIPAIS PROBLEMAS SOCIAIS NO BRASIL, apontados pelos gestores do Programa Atuação 
Responsável  na Indústria Química Brasileira 

 Gestores Partes 
Interessadas

Educação 37% 50% 

Política de Desenvolvimento Social 36% 50% 

Violência, Crime Organizado, Corrupção, Discriminação 12% 00% 

Saúde Pública 8% 00% 

Infra-Estrutura 7% 00% 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

•  Percepção dos Gestores  

 Quando perguntados quanto a sua percepção sobre o principal problema 

social no Brasil, e analisando as respostas em sua individualidade antes do 

processo de categorização das respostas, a educação aparece como o principal 

problema social no Brasil (32%), seguida da distribuição de renda (14%) e da 

desigualdade social (8%). 

  Quanto se agrupa em categorias as respostas dadas pelos gestores, chega-

se à conclusão que a principal causa da problemática social apontada pode ser 

resumida como decorrente da ausência de uma Política de Desenvolvimento Social 

séria, coordenada pelo Governo. Na Tabela 04, se considerarmos que Educação é 

parte da Política de Desenvolvimento Social, este percentual sob a 73% dos 

respondentes que consideram como causa relevante a omissão do governo neste 

particular. 

 Considerando o cenário apresentado pelos respondentes, à priori, conclui-se 

que os problemas sociais no Brasil, na ótica dos gestores do Atuação Responsável® 

é um problema do governo e por ele deve ser tratado. Ainda, levando em conta a 

figura do governo como principal responsável pelos problemas sociais brasileiros na 
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perspectiva dos gestores entrevistados, não se pode esperar, que se revele um forte  

compromisso do gestor com a solução destes problemas. O foco da ação do gestor, 

conforme se comprovará ao longo deste trabalho, se revelará muito fortemente 

arraigado no ambiente intramuros.   

• Percepção dos Stakeholders  

 A percepção daquilo que se pode considerar o principal problema social no 

Brasil parece ser comum aos gestores da indústria química e as partes interessadas 

que com eles interagem. Visualizam a necessidade do estabelecimento de uma 

Política de Desenvolvimento Social séria e coerente com as necessidades da 

população brasileira, tendo-se por ação básica a melhoria do sistema educacional. 

 

4.4.2 As Empresas como Auxiliares na Solução dos Problemas Sociais 
Brasileiros 

 Deseja-se poder conhecer o quanto os empresários da indústria química 

nacional estão preocupados com o enfrentamento da questão social no Brasil e, 

mais do que isto, o quanto estão convencidos de que sua participação é relevante 

para a solução destes problemas em nosso país.  A força deste convencimento 

representará o quanto se pode esperar de contribuição do ativismo social 

empresarial praticado no Brasil  para com a inclusão social.  O Tabela 05 mostra 

também  o ponto de vista dos stakeholders com relação  a importância deste  papel 

da indústria química. 

Tabela 05 - Empresas podem ajudar a resolver os problemas sociais 

AS EMPRESAS PODEM AJUDAR A RESOLVER OS PROBLEMAS SOCIAIS? 

  
Gestores  Partes 

Interessadas 

Sim, as empresas podem ajudar 79% 100% 

Sim ,podem ajudar, mas de forma parcial 12% 00% 

Não devem ajudar. 6% 00% 

Não responderam ao questionário 3% 00% 

Fonte: Questionário de pesquisa.   
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•  Percepção dos Gestores  

 Dos respondentes consultados, 79% consideram que a Indústria pode sim 

ajudar na solução dos problemas sociais e, inclusive, destes, 6% deles consideram 

que as empresas já estão agindo neste sentido. Já para 12%  a ajuda das empresas 

deve ser parcial e, deste conjunto de respondentes, 33% justificaram sua resposta 

por considerar que esta ação é  da  responsabilidade direta do governo. Entendem 

que uma ação possível para o governo seria realizada através da distribuição de 

incentivos. 

•  Percepção dos Stakeholders  

As partes interessadas consultadas na sua totalidade consideram que sim, as 

empresas podem e devem ajudar a resolver os problemas sociais brasileiros.  

Alguns dos respondentes das partes interessadas demonstram perceber e, isto 

colabora com o resultado expresso nos percentuais apresentados na Tabela 05 

acima para os Gestores da Indústria Química, que para a plena contribuição das 

empresas, existe a necessidade de superação de algumas barreiras internas.  

 

4.4.3 A Contribuição das Empresas  

 A forma com que as empresas devem e podem contribuir para a solução dos 

problemas sociais brasileiros devem, idealmente, estar previsto no planejamento 

estratégico organizacional. Considerando que a realização de doações, o apoio a 

projetos ou a execução de ações a combate à pobreza e à miséria como prática 

individual dos empresários não é novidade, queremos poder revelar esta perspectiva 

dentro da ação organizacional.  A Tabela 06 nos mostra a visão dos gestores e 

stakeholders consultados quanto a ação a ser empreendida pela empresa no sentido 

de contribuir efetivamente com a  melhoria das condições socioambientais do povo 

brasileiro. 
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Tabela 06 - Como as Empresas devem contribuir 

COMO AS EMPRESAS DEVEM CONTRIBUIR? 
  

Gestores  Partes 
Interessadas 

Fomentando Projetos Socioambientais 73% 100% 

Ações Intramuros (controle de riscos, programa portas abertas,  
pagamento de impostos em dia, boa remuneração de seus 
empregados) 

12% 00% 

Sendo um modelo (procedimentos sustentáveis e éticos) 15% 00% 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

  

• Percepção dos Gestores  

  Conforme pode ser constatado na Tabela 06, 73% dos respondentes 

consideram que as empresas podem contribuir através do fomento de projetos 

sociais. Entendem que esses projetos devem focar prioritariamente o tema 

educação (40%) e que eles devem ser desenvolvidos de forma solidária com 

os demais setores sociais (44%), seguido de projetos que assegurem a criação 

e emprego e renda (12%); 15% dos respondentes consideram importante que a 

empresa desenvolva projetos exemplares, aqueles que demonstrem a 

importância do prévio planejamento, que busquem resultados sustentáveis e, 

especialmente, que sejam éticos,  já para 12% dos respondentes os projetos 

devem estar focados nas melhorias “intra-muros”, sejam representados pela 

melhoria da remuneração dos colaboradores, melhoria das condições de 

segurança e através de programas tipo “portas abertas”. 

•  Percepção dos Stakeholders  

Apesar da evolução do número de empresas que desenvolvem projetos de 

Responsabilidade Social Corporativa, nota-se a existência de certo desalento com a 

omissão e pouca participação do Estado, na perspectiva dos gestores da indústria. 

Este fato aparentemente, tem gerado uma baixa velocidade na tomada de decisões 

empresariais quanto às ações sociais e ambientais a serem implementadas, 
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possivelmente em função da expectativa e ainda esperança de que o Estado se 

mova, saindo da platéia e indo para o palco, onde deve ser seu lugar. 

 Enquanto alguns gestores da Indústria apresentam certas restrições quanto 

ao crescimento das contribuições da empresa pelo fato de considerar que o 

pagamento de impostos já é suficiente, as partes interessadas demonstram 

claramente acreditar que as empresas possuem um papel fundamental no processo 

de transformação social e política.   Esta posição aparece claramente nas respostas 

apresentadas pelas partes interessadas onde se destacam  as seguintes premissas 

para  a  ação socioambiental empresarial: os projetos das empresas devem focar 

prioritariamente a  educação,  a geração de emprego e renda, a integração e 

igualdade de gênero e raça deve ter como princípio básico o respeito e autonomia  

da comunidade quando da definição de suas necessidades e, devem ser buscadas a 

parceria e a perfeita interação dos três setores sociais, governo, empresas e 

sociedade civil organizada. 

 

4.4.4 Por que as Empresas devem Contribuir 

 Por muitos anos os empresários se mantiveram focados em suas atividades 

produtivas e geradoras de lucro, enclausurados em seus processos internos, sem 

maiores preocupações com  a  comunidade em volta e mesmo com os problemas 

gerais da sociedade. Da tomada de consciência dos limites do crescimento até  o 

conceito de desenvolvimento sustentável muito se evoluiu neste processo de 

interação, especialmente  pelo entendimento de que não existe independência mas 

sim interdependência entre todos os setores sociais. Aquelas empresas que 

insistirem no isolamento certamente estarão condenadas a perda de competitividade 

frente aos grandes desafios do mundo moderno.  Conforme Beghin (2006, p.91), 

além da estratégia da boa vizinhança, das questões de foro íntimo dos dirigentes e 

pela procura de uma melhor integração com do trabalhador na empresa, começa a 

consolidar a idéia  de que promover atividades de combate a pobreza e à miséria 

compensa economicamente.  A Tabela 07 nos revela a visão dos gestores da 

indústria química  bem como a opinião dos stakeholders sobre esta questão:  
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Tabela 07 – Por que as empresas devem contribuir 

POR QUE AS EMPRESAS DEVEM CONTRIBUIR? 
  

Gestores Partes 
Interessadas 

As empresas devem contribuir por fazerem parte da sociedade e 
devem influenciar as Políticas Públicas. 53% 50% 

Desenvolvendo este tipo de ação as empresas estão melhorando sua 
imagem e assegurando a sustentabilidade de seu negócio. 13% 00% 

Estarão ajudando para a qualidade de vida dos homens e a 
preservação do meio ambiente. 11% 00% 

As empresas podem contribuir com sua “expertise” para que sejam 
assegurados e alcançados os resultados socioambientais desejados. 11% 25% 

As empresas não devem contribuir pois as ações de melhorias sociais 
são responsabilidade do governo e, para isso as empresas já pagam os 
impostos. 

8% 00% 

Não responderam a pergunta. 5% 00% 

Deve desta forma “compensar” o uso e os impactos sobre os recursos 
naturais. 00% 25% 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

  

•  Percepção dos Gestores 

 Quando se olha as citações individualmente, antes da categorização e fusão 

por similaridade (53%), já se pode destacar que na percepção dos gestores 

respondentes (26%), a empresa é parte da sociedade e por esta razão tem um papel 

muito importante. A empresa deve com sua presença e ações influenciar e contribuir 

para que as ações sociais do governo sejam realizadas de forma efetiva, e que 

sejam capazes de assegurar a continuidade e sustentabilidade das melhorias sociais 

e ambientais desejadas. Já, quando se analisa as respostas de forma 

individualizada destaca-se, com 11%, a opinião daqueles que acham e se 

expressam de forma até bastante enfática, que o governo é ineficiente e  as 

empresas devem contribuir, assumindo a ineficiência do governo. 
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•  Percepção dos Stakeholders  

 Analisando de forma comparativa o Tabela 07, percebe-se certo consenso 

entre as partes, no que tange a visão de que a empresa tem papel importante neste 

contexto socioambiental por propiciar, a princípio, uma ação mais focada, embasada 

em procedimentos e no planejamento estratégico, contribuindo com o processo de 

aprendizagem gerencial de todos os envolvidos, mesmo que lentamente por um 

processo de osmose. 

 Ainda, grande parte dos respondentes das partes interessadas acham que  

por  ser consumidora dos recursos naturais e impor riscos de impactos ambientais à  

sociedade  e ao planeta, tem obrigação a empresa de compensar,  contribuindo 

efetivamente para o desenvolvimento socioambiental do país. 

 

4.4.5 Como as Corporações lidam com os problemas sociais no Brasil 

 Historicamente e de maneira geral, com raras exceções, as empresas se 

mantiveram distantes da sociedade  e de suas necessidades.  Alguns empresários 

na sua individualidade se dispunham eventualmente  em  agir filantropicamente em 

auxílio  a  um ou outro movimento social que dele se aproximasse solicitando ajuda, 

ou cujas dificuldades, quando do seu conhecimento, lhes causavam  o desejo do  

agir solidário, geralmente através de uma doação.  O entendimento generalizado 

das empresas  era  de que sua obrigação se restringia  ao pagamento dos impostos 

e a solução dos problemas sociais era obrigação exclusiva dos governos.   

 Na Tabela 08 foram tabuladas as respostas de como os gestores e 

stakeholders percebem, na atualidade, como as empresas estão lidando com os 

problemas sociais no Brasil. 
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Tabela 08 - Como as Empresas lidam com os problemas sociais no Brasil 

COMO AS EMPRESAS ESTÃO LIDANDO COM OS PROBLEMAS SOCIAIS NO BRASIL? 

  
Gestores  Partes 

Interessadas 

De forma inexpressiva, iniciando neste processo. 58% 11% 

De forma louvável e pró-ativa. 33% 22% 

Assumem uma obrigação que é do governo. 04% 11% 

Não Responderam. 05% 00% 

A ação é heterogênea, desestruturada, depende da cultura e do 
comprometimento de cada Empresa. 00% 22% 

Parte do  Marketing Empresarial. 00% 33% 

Fonte: Questionário. 

•  Percepção dos Gestores 

Dos respondentes da indústria química, 58% consideram que as empresas 

estão lidando com os problemas sociais ainda de forma inexpressiva porque este 

tipo de ação, no contexto das organizações, ainda é visto como uma atividade 

exógena, não sendo a finalidade principal da organização. Alguns outros consideram 

que as empresas estão realizando ações de responsabilidade socioambiental na 

medida certa, já que consideram que esta responsabilidade deve ser do governo. 

Outros acham que quando se olha para o conjunto das empresas, observa-se que 

há um elevado nível de heterogeneidade no que tange as ações adotadas, com 

algumas empresas já em um nível de estruturação das ações mais elevado e outras 

ainda no começo, agindo de forma desestruturada. Também há aqueles que 

consideram que as ações ainda estão voltadas exclusivamente para o público 

interno. 

•  Percepção dos Stakeholders 

A visão das partes interessadas é de que as ações de responsabilidade social 

corporativa tem um forte componente de marketing, e vêem isto com naturalidade, já 

que entendem ser este o modelo vigente em todos os aspectos das relações sociais.  

Um dos respondentes  que compunha o grupo das partes interessadas consultadas 
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toma como exemplo a figura do político, cujos trabalhos e o seu próprio sucesso 

dependem do marketing gerado pelos seus discursos e pelas suas realizações.   

 Aqui há uma confluência de opiniões de ambos os setores consultados no 

que tange a visão da heterogeneidade dos projetos e ações sociais empreendidas 

pela indústria química.  A percepção de que existem projetos bem estruturados em 

algumas empresas, desestruturados e ineficazes em outras, dá sentido  à visão 

revelada no conjunto das respostas.  Esta percepção que, que é revelada através da 

análise da décima afirmativa, na visão dos stakeholders, é idêntica a dos gestores 

industriais, consolidando um entendimento comum bastante relevante quanto a 

heterogeneidade das ações. Este ponto de vista é sintetizado por uma das frases 

registradas no questionário de pesquisa: “existem empresas e empresas, assim 

como existem projetos e projetos”.  

 No geral, ambos, gestores industriais (33%) e partes interessadas (22%) 

concordam em que as empresas estão realizando cada vez mais ações 

socioambientais. Estas ações são muito importantes por influenciar todos os setores 

sociais para a busca da eficácia da gestão e pela integração dos setores sociais em 

prol de uma sociedade mais equânime e ambientalmente ajustada.  

 

4.5 Identificação do núcleo central da Representação Social da Indústria 
Química segundo a percepção de seus gestores 

 Conforme apresentado na metodologia, para o levantamento dos possíveis 

elementos que compõem o núcleo central da representatividade social da indústria 

química, segundo a percepção do conjunto de gestores do Programa Atuação 

Responsável da indústria química brasileira, foi utilizada a técnica adotada por 

Vergara (2005), denominada  associação ou evocação livre 

 Através do questionário encaminhado a cada gestor, os mesmos foram 

convidados a registrar as primeiras quatro palavras que lhe vinham à mente a partir 

das expressões “Atuação Responsável e/ou Responsabilidade Social Corporativa”.  

Esta foi, portanto, a frase indutora do método. No questionário havia uma orientação 

no sentido de que os gestores deveriam dar suas respostas de forma mais 



 

 

144

espontânea possível, devendo os respondentes procurar não elaborar racionalmente 

o que iriam expressar, deixando fluir as idéias mais imediatas que tivessem.  

  Do total dos 33 respondentes, um não conseguiu responder a esta questão e 

nem justificou esta postura, preferindo pular a evocação e apenas posicionar-se em 

relação às assertivas. A contribuição dessa pessoa foi computada normalmente 

nesses procedimentos. Outro respondente lembrou-se de menos de quatro palavras, 

isto é, de somente três, sendo aceita esta possibilidade sem restrição por não haver 

prejuízos aparentes ao tratamento estatístico, a que as respostas seriam 

submetidas. 

 Em seguida, foi solicitado a cada respondente que estabelecesse uma 

hierarquia, uma ordem de importância em relação ao conceito de Atuação 

Responsável e/ou Responsabilidade Social Corporativa, classificando como 1 a 

expressão mais importante entre as que haviam citado, 2 a segunda, e assim 

sucessivamente. Esse procedimento, a exemplo do estudo descrito por Vergara 

(2005), permitiu a adoção do duplo critério de prototipicidade, isto é, de definição de 

expressões relevantes que podem ser considerados protótipos do núcleo central: 

freqüência e ordem de evocação, recomendadas para a detecção dos elementos do 

núcleo central da representação social conforme recomenda Möller (1966, apud 

VERGARA, 2005, p. 1146). 

 Após a evocação das palavras, foram apresentadas dez afirmações, 

solicitando-se aos respondentes que manifestassem sua concordância ou 

discordância em relação a cada uma. As afirmações apresentadas na Quadro 07 

foram as seguintes: 

Quadro 07 - Conjunto de afirmações sobre Responsabilidade Social Corporativa 

01 A Responsabilidade socioambiental Empresarial esta se expandindo no Brasil porque o Estado 
tem diminuído sua participação. 

02 As ações em RSA das Empresas devem ser independentes do governo. 

03 As empresas devem buscar maior participação da comunidade em seus Projetos de 
Responsabilidade Socioambiental. 

04 Deveria haver maior transparência sobre os Projetos de RSA das Empresas. 
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Quadro 07 - Conjunto de afirmações sobre Responsabilidade Social Corporativa (continuação) 

05 Estabelecer Projetos de RSA Empresarial pode ser um meio de obtenção de vantagens 
competitivas. 

06 Conheço plenamente o movimento da Indústria Química chamado de “Atuação Responsável”. 

07 Conheço plenamente os Projetos de Responsabilidade Empresarial das Empresas próximas 
onde moro. 

08 As empresas antes de iniciarem um Projeto Socioambiental consultam a comunidade para 
assegurar que o projeto vai atender as necessidades da mesma. 

09 Todo Projeto de Responsabilidade Social deve prever necessariamente a participação de 
representantes da Empresa, do governo e da Sociedade Civil Organizada. 

10 Todo projeto socioambiental que conheço há um perfeito diálogo e uma perfeita participação 
de representantes do governo, da empresa e da sociedade civil organizada. 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 As opções de resposta foram “concordo”, “concordo em parte”, “discordo” ou 

“não sei responder”. Finalmente foram solicitadas justificativas para os 

posicionamentos adotados diante das afirmações apresentadas. 

 

4.5.1 Tratamento dos dados e resultados obtidos. 

 A primeira ação referente ao tratamento dos dados levantados foi a 

categorização das palavras citadas pelos respondentes. Foram evocadas 127 

diferentes palavras ou expressões. Destas, duas não foram categorizadas por terem 

sido citadas apenas uma vez e não serem similares a outras. Estas palavras não 

foram, portanto, consideradas na tabulação. As demais, 125 palavras e expressões, 

foram agrupadas em 11 categorias semânticas. Foram, portanto, submetidas à etapa 

seguinte do tratamento dos dados, 98% das palavras evocadas. 

 Tomando como modelo o trabalho de Vergara (2005), convidou-se 03 

pessoas capacitadas para a função de juizes, os quais auxiliaram no agrupamento 

das palavras por categoria e debateram com o pesquisador a pertinência do 

agrupamento efetuado, até o consenso. Foram convidados para desempenhar este 

papel pessoas com mestrado em administração e com bom conhecimento de 



 

 

146

métodos de pesquisa. As pessoas escolhidas possuem, nas suas individualidades, 

formação básica em engenharia, pedagogia e psicologia. 

 No Quadro 08 seguinte apresentamos um resumo dos números envolvidos na 

pesquisa, nessa etapa:  

Quadro 08 - Número de Palavras Evocadas pelos Gestores 

NÚMERO EVOCAÇÕES GERADAS PELOS GESTORES 

EVENTO QUANTIDADE 

Número de questionários emitidos 173 

Número de questionários respondidos 33 

Número de gestores que responderam a evocação de palavras 32 

Número total de evocações 127 

Palavras e/ou expressões não categorizadas 2 

Palavras e/ou expressões agrupadas em categorias 125 

Percentual de palavras e expressões categorizadas 98 

Categorias semânticas submetidas à análise 11 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

  Procedeu-se a seguir ao cálculo de freqüência de ocorrência das categorias , 

representada pelo número de vezes em que ela foi citada pelos gestores e o calculo 

da ordem média de evocação (OME).  

 O Quadro 09 a seguir, exemplifica como se deu o cálculo da freqüência e da 

ordem média de evocações – OME, considerando como exemplo a categoria: 

qualidade de vida. 

 

Quadro 09 – Exemplo cálculo da freqüência de evocações – Categoria: qualidade de vida 

EVENTO QUANTIDADE 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 1º lugar 4 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 2º lugar 3 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 3º lugar 1 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 4º lugar 3 
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Quadro 09 – Exemplo cálculo da freqüência de evocações – Categoria: qualidade de vida 
(continuação). 

 

Freqüência total: 11 

OME: [(4x1)+(3x2)+(1x3)+(3x4)] / 25 2,27 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 Nos casos em que um mesmo sujeito citou duas ou mais palavras agrupadas 

na mesma categoria, foram desconsideradas as que receberam menor importância 

na ordem hierárquica por ele estabelecida.  Em conseqüência, foi revista a ordem 

atribuída às demais expressões, conforme demonstrado no exemplo  apresentado 

na tabela apresentado no Quadro 10  abaixo:  

 

Quadro 10 - Tratamento das respostas repetidas na mesma categoria 

EXEMPLO DE TRATAMENTO DAS RESPOSTAS REPETIDAS NA MESMA CATEGORIA 

Expressão Evocada Ordem Atribuída Categoria em que foi Ordem  Revisada 

Respeito valores 3 Ética Desconsiderada 

Sustentabilidade 2 Sustentabilidade 2 

Competitividade 4 Empresa 4 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 Feitos esses ajustes, foram efetuados os cálculos da freqüência e da OME de 

cada categoria, obtendo-se os resultados expostos na Tabela 09:  

Tabela 09 – Cálculo da Freqüência e OME das Categorias Submetidas à Análise (Gestores) 

FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO DAS CATEGORIAS SUBMETIDAS À ANÁLISE 

CATEGORIA FREQUENCIA OME 

Qualidade de Vida 11 2,27 

Educação 5 2,20 

Desenvolvimento Sustentável 11 1,73 

Responsabilidade 8 1,75 

Ética 8 1,75 

Estado 2 2,00 

Meio Ambiente 16 2,25 

Intervenção Social 14 2,86 



 

 

148

Tabela 09 – Cálculo da Freqüência e OME das Categorias Submetidas à Análise (Gestores) - 
continuação 

FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO DAS CATEGORIAS SUBMETIDAS À ANÁLISE 

CATEGORIA FREQUENCIA OME 

Empresa 15 2,60 

Cidadania 6 2,50 

Filantropia 2 3,50 

Média 8,91 2,31 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

4.5.2 – Componentes do núcleo centraI da representação social da indústria 
química na percepção de seus gestores  

 A partir do exame conjugado da freqüência e da ordem média de evocação 

(OME) de cada categoria, foram levantados os elementos supostamente 

pertencentes ao núcleo central da representação social. O resultado desse 

agrupamento, que revelam as palavras componentes do núcleo central da 

representação social da indústria química na visão dos seus gestores está  

registrado no  Quadro 11 abaixo:  

Quadro 11 – Componentes do núcleo central na visão dos Gestores. 

QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO QUADRANTE SUPERIOR DIREITO 
 Qualidade de Vida (11)21 

 Desenvolvimento Sustentável (11) 

 Meio Ambiente (16) 

 Intervenção Social (14) 

 Empresa (15) 

QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO QUADRANTE INFERIOR DIREITO 
 Educação  (5) 

 Responsabilidade (8) 

 Ética (8) 

 Estado (2) 

 Cidadania (6) 

 Filantropia (2) 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

                                                           
21  O número entre parênteses indica a freqüência com que o termo foi evocado pelo conjunto dos gestores. 
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4.6 Identificação do núcleo central da Representação Social da Indústria 
Química segundo a percepção dos stakeholders. 

 Para a identificação da representação social da indústria química na visão das 

partes interessadas (stakeholders), seguiu-se a mesma metodologia adotada e 

explicitada no item 4.2.5.1 deste trabalho. Para evitar repetições desnecessárias, 

apresenta-se a seguir os achados decorrentes da aplicação da metodologia  

recomendada por Vergara (2005), aplicado junto a amostra escolhida, agora 

representada por respostas ao questionário fornecidas por alguns componentes do 

conjunto de stakeholders  da Regional Pernambuco do Atuação Responsável®. 

4.6.1 Categorias identificadas, freqüência e ordem média de evocação 
submetidas à análise 

 Para haver coerência e ser possível a análise comparativa dos resultados 

encontrados para as respostas dos gestores da indústria e aquelas respostas dos 

stakeholders, foi necessário seguir os seguintes passos para esta etapa: 

categorização das palavras citadas, sem perder de vista a categorização adotadas 

para as palavras citadas pelos respondentes industriais, cálculo da freqüência da 

categoria, cálculo da ordem média de evocação e levantamento das justificativas. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 10 a seguir:  

Tabela 10 – Cálculo da freqüência da OME das Categorias Submetidas à Análise 

FREQUÊNCIA E ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO DAS CATEGORIAS SUBMETIDAS À ANÁLISE 

CATEGORIA FREQUENCIA OME 

Qualidade de Vida 3 1,00 

Desenvolvimento Sustentável 2 1,50 

Responsabilidade 1 4,00 

Ética 1 2,00 

Meio Ambiente 2 2,50 

Intervenção Social 2 2,50 

Empresa 2 2,00 

Cidadania 1 3,00 

Média 1,75 2,31 

Fonte: Questionário de pesquisa 
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4.6.2 Componentes do núcleo centraI da representação social da indústria 
química na percepção dos seus stakeholders. 

 A partir do exame conjugado da freqüência e da ordem média de evocação 

(OME) de cada categoria, foram levantados os elementos supostamente 

pertencentes ao núcleo central da representação social segundo a percepção dos 

stakeholders.  O resultado desse agrupamento esta relacionado no Quadro 12 

abaixo:  

Quadro 12 – Componentes do núcleo central  na visão dos stakeholders 

QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO QUADRANTE SUPERIOR DIREITO 
 Qualidade de Vida (3) 

 Desenvolvimento Sustentável (2) 

 Empresa (2) 

 Meio Ambiente  (2) 

 Intervenção Social (2) 

QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO QUADRANTE INFERIOR DIREITO 
 Responsabilidade (1) 

 Cidadania (1) 

 Ética (1) 

Observação: o número entre parênteses indica a freqüência com que o termo evocado pelo conjunto das partes interessadas  
(stakeholders). 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

4.7 - A representação social no contexto da Indústria Química Brasileira 
segundo gestores e stakeholders – Análise Comparativa 

 

 O núcleo central da representação social da indústria química segundo os 

gestores do Atuação Responsável® contempla  termos como  “meio ambiente”, 

“desenvolvimento sustentável” e “qualidade de vida”  que podem ser relacionados a 

iniciativas bastante positivas, que sugere a existência de uma sincera preocupação 

com a melhoria contínua de seus processos.  

 Se ainda considerarmos as expressões mais citadas e constantes do 

quadrante superior direito e inferior esquerdo que conforme Tura (1997, apud 

VERGARA, 2005, p. 1151) trata-se de cognições que mesmo não compondo o 

núcleo central, mantém com ele uma relação de proximidade, podemos concluir que 
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a representação social da indústria química, conforme percebida pelos gestores do 

Atuação Responsável® sugere ainda que, permeia a indústria química uma visão de 

futuro onde a busca pela expressão do cuidado e da responsabilidade parecem 

fundamentar as ações e os resultados planejados. Ainda nestes quadrantes 

aparecem com elevada freqüência de citações o termo “intervenção social” e 

“empresa”.  Este fato confirma o entendimento dos gestores quanto a importância do 

papel das empresas no contexto social.   

 Há um consenso entre os gestores no sentido de que as empresas devem 

agir socialmente, por fazer parte da sociedade e por ter com ela compromissos, sem 

necessariamente, perder de vista sua missão como empresa privada com fins 

lucrativos.   

 Por outro lado, o núcleo central da representação social da indústria química 

segundo a percepção das partes interessadas (stakeholders), contempla dois termos 

coincidentes com àqueles identificados pelos gestores da indústria, como pode ser 

observado no Quadro 13, abaixo: “qualidade de vida” e “desenvolvimento 

sustentável” o que se configura um fato realmente extraordinário especialmente 

quando analisamos esta composição em conjunto com a terceira palavra que 

compõe o núcleo central, na visão das partes interessadas: “empresa”.   

 Aparece ainda, mantendo uma relação estreita com o núcleo central e com 

elevada freqüência de citações os termos “intervenção social” e “meio ambiente”, 

sendo que no caso dos gestores a palavra “meio ambiente” compõe diretamente o 

núcleo central.   

 Portanto, consideradas as limitações impostas pelo tamanho da amostra, o 

resultado parece revelar que a indústria química pode contar com o apoio e auxílio 

das partes interessadas, para o desenvolvimento de seus projetos sociais e 

ambientais pois, no geral, as percepções sobre o núcleo central da representação 

social do segmento industrial estudado, podem ser consideradas comuns a ambos 

os atores pesquisados. 
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Quadro 13 – Quadrantes com as palavras chave que compõem o núcleo central da representação 

social segundo os entrevistados (Gestores e Stakeholders) 

QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO QUADRANTE SUPERIOR DIREITO 

GESTORES DA INDÚSTRIA GESTORES DA INDÚSTRIA 
 Qualidade de Vida (11) 22 

 Desenvolvimento Sustentável (11) 

 Meio Ambiente (11) 

 Intervenção Social (14) 

 Empresa (15) 

PARTES INTERESSADAS PARTES INTERESSADAS 
 Qualidade de Vida (3) 

 Desenvolvimento Sustentável (2) 

 Empresa (2) 

 Meio Ambiente  (2) 

 Intervenção Social (2) 

QUADRANTE INFERIOR ESQUERDO QUADRANTE INFERIOR DIREITO 

GESTORES DA INDÚSTRIA GESTORES DA INDÚSTRIA 
 Educação (5) 

 Responsabilidade (8) 

 Ética (8) 

 Estado (2) 

 Cidadania (6) 

 Filantropia (2) 

PARTES INTERESSADAS PARTES INTERESSADAS 
 Responsabilidade (1) 

 Cidadania (1) 
 Ética (1) 

Fonte: Questionário de pesquisa 

  Por outro lado, os resultados quando analisados cuidadosamente, apontam 

para a conclusão de que, a informação, a comunicação e o diálogo aberto, quando 

sinceramente praticados, contribuem para melhorar o nível de entendimento e 

compreensão entre as partes.   

 A proximidade das percepções apontadas pelos gestores com aquelas 

reveladas pelos stakeholders entrevistados é reveladora, especialmente quando 

lembramos que estes últimos, tiveram no período de 2002 até 2005, freqüente 

contato com os projetos desenvolvidos pelas empresas químicas pertencentes a 

Regional Pernambuco do Atuação Responsável®  e, portanto o fato demonstra que, 

em função da prática do diálogo (comunicação), eleva-se o nível de confiança entre 

                                                           
22  O número entre parênteses indica a freqüência com que o termo foi evocado pelos gestores e 
pelos stakeholders , quando da elaboração das respostas ao que foi solicitado no questionário de 
pesquisa. 
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as partes e, as preocupações originais centradas nos processos industriais são 

deslocadas para o produto e, por conseqüência para o consumo. 

 Em função dos resultados da identificação das palavras-chave que compõem 

o núcleo central da representação social identificada por ambos os entrevistados e, 

da convergência de opiniões, cabe aqui uma breve reflexão e questionamento. 

Teria, como questiona Portilho (2005, p.56), o modelo industrial capitalista se 

transformado com sucesso, num “eco-capitalismo”23, enfrentado, resolvido e 

superado a questão ambiental no âmbito da produção, dando margens a novos 

enfrentamentos em outros campos, até então não abordados? Teria havido um 

superação apenas discursiva ou também nas práticas políticas?  Assim, justifica-se o 

deslocamento do ativismo e de políticas ambientais da produção para o consumo 

dando origem a figura do chamado consumidor consciente, o qual tem influenciado 

fortemente as decisões e comportamentos estratégicos das organizações, no mundo 

todo. 

 

4.8 Análise crítica das respostas e justificativas apresentadas pelos gestores e 
stakeholders  frente as afirmativas apresentadas. 

 Foram apresentados aos respondentes um conjunto de 10 afirmativas com 

quatro opções de resposta: concordo, concordo em parte, discordo e não sei.  Foi 

então solicitado aos sujeitos pesquisados que justificassem as respostas dadas. 

Conforme explica Vergara (2005, p.1153) em sua metodologia, as justificativas 

apresentadas auxiliam não somente no entendimento das respostas as perguntas 

como também na compreensão das expressões citadas na evocação de palavras. 

 Em seguida realizamos a tabulação das respostas dos gestores e dos 

stakeholders as “afirmativas formuladas”, cujos resultados apresentamos no Quadro 

14 seguinte:  

 

                                                           
23  Eco-capitalismo é um termo nascido em contraposição ao crescimento dos chamados discursos 
conciliatórios que tentam compatibilizar desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Defini-se, 
eco-capitalismo, como a integração dos constrangimentos ecológicos à lógica capitalista. Ver Portilho 
(2005,p.48). 
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Quadro 14 - Tabulação das respostas às afirmativas formuladas. 

TABULAÇÃO COMPARATIVA ENTRE GESTORES DA INDÚSTRIA E PARTES INTERESSADAS 
DAS RESPOSTAS AS AFIRMATIVAS FORMULADAS (%) 

AFIRMAÇÃO    

1. A Responsabilidade Sócio-ambiental Empresarial esta se expandindo 
no Brasil porque o Estado tem diminuído sua participação. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 28 33 33 06

Resposta das partes interessadas 00 25 75 00

2. As ações em RSA das Empresas devem ser independentes do 
governo. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores  36 40 24 00

Resposta das partes interessadas 00 50 50 00

3. As empresas devem buscar maior participação da comunidade em 
seus Projetos de Responsabilidade Socioambiental CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 76 21 03 00

Resposta das partes interessadas 100 00 00 00

4. Deveria haver maior transparência sobre os Projetos de RSA das 
Empresas. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 48 27 22 3

Resposta das partes interessadas 75 25 00 00

5. Estabelecer Projetos de RSA Empresarial pode ser um meio de 
obtenção de vantagens competitivas. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 69 19 09 03

Resposta das partes interessadas 75 00 25 00

6. Conheço plenamente o movimento da Indústria Química chamado de 
“Atuação Responsável®”. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 88 09 03 00

Resposta das partes interessadas 75 25 00 00

7. Conheço plenamente os Projetos de Responsabilidade Empresarial das 
Empresas próximas onde moro. CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 12 33 46 09

Resposta das partes interessadas 25 75 00 00

8. As empresas antes de iniciarem um Projeto Socioambiental consultam 
a comunidade para assegurar que o projeto vai atender as necessidades 
da mesma. 

CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 15 55 12 18

Resposta das partes interessadas 25 50 00 25
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Quadro 14 - Tabulação das respostas às afirmativas formuladas (continuação) 
 

TABULAÇÃO COMPARATIVA ENTRE GESTORES DA INDÚSTRIA E PARTES INTERESSADAS 
DAS RESPOSTAS AS AFIRMATIVAS FORMULADAS (%) - Continuação 

AFIRMAÇÃO    

9. Todo Projeto de Responsabilidade Social deve prever 
necessariamente a participação de representantes da Empresa, do 
governo e da Sociedade Civil Organizada. 

CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 30 18 52 00 

Resposta das partes interessadas 50 25 25 00 

10. Todo projeto socioambiental que conheço há um perfeito diálogo e 
uma perfeita participação de representantes do governo, da empresa e 
da sociedade civil organizada. 

CO CP DI NS

Resposta dos Gestores 03 39 52 06 

Resposta das partes interessadas 00 00 100 00 

LEGENDA : CO=concorda, CP=concorda em parte, DI=Discorda, NS=Não sabe  

Fonte: Questionário de pesquisa. 

   

 Para facilitar nossa análise das justificativas e contextualizá-las dentro dos 

objetivos da nossa pesquisa, procuramos identificar palavras-chave que 

compuseram os textos de cada justificativa apresentada e, procuramos elaborar um 

resumo do que elas revelam da opinião dos gestores e stakeholders participantes da 

pesquisa.  Diversas das justificativas apresentadas revelaram aspectos muito 

interessantes da opinião dos gestores e stakeholders respondentes. Esses aspectos 

estão destacados nos gráficos  e comentários apresentados a seguir. 

 

4.8.1 A Responsabilidade Socioambiental Corporativa esta se expandindo no 
Brasil porque o Estado tem diminuído sua participação. 

 Esta afirmativa visa verificar se existe realmente, na percepção dos 

respondentes o crescimento do ativismo social empresarial e uma decrescente 

participação do governo no cuidado com a sociedade e nos processos de inclusão 

social.  É conveniente que neste momento relembremos, até para poder-se analisar 

e refletir se as respostas dadas pelos respondentes estão em consonância com 
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aqueles resultados encontrados por Beghin (2005, p. 104) que afirma que o exame 

dos dados empíricos e das instituições empresariais difusoras do ativismo social 

empresarial revelou é que, no Brasil, a classe empresarial ainda não estabeleceu um 

amplo consenso acerca do conteúdo desse ativismo: verificam-se estilos e práticas 

de atuação diversos, bem como a coexistência de diferentes percepções e posturas.  

 
                Gráfico 18 – A Responsabilidade Socioambiental Corporativa esta se expandindo  
                 no Brasil porque o Estado tem diminuído sua participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Questionário de pesquisa 

•  A percepção dos Gestores 

 A respeito da afirmativa de que a Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial esta se expandindo no Brasil porque o Estado tem diminuído sua 

participação, pode-se verificar pelo Gráfico 18 que há um empate de percepções 

entre aqueles que concordam em parte, com aqueles que discordam.  

 Aqueles que concordam em parte representam 33% dos respondentes e 

acham que a responsabilidade deve ser compartilhada. Na percepção dos gestores 

não há uma correlação linear entre o crescimento da participação empresarial e a 

diminuição da participação do Estado. Revelam perceber que existe um natural 

aumento das preocupações com as questões sociais e ambientais no seio da 

humanidade, por conta do nível crescente  de conscientização geral e, ainda, 



 

 

157

consideram que na ação, no agir, as empresas são mais focadas e pró-ativas do que 

o Estado.   

 Já aqueles que discordam, representam também 33% dos respondentes e 

justificam-se, dizendo que o envolvimento das empresas em projetos 

socioambientais é decorrente de uma tendência natural de mercado, resultante de 

uma maior consciência social e ambiental dos envolvidos e, também por representar 

um diferencial competitivo para as empresas. Para estes, também não há uma 

correlação direta com a atitude omissa e negligente do Estado.  

 No entanto, para 28%  dos que concordam com a afirmativa, o Estado tem 

tido uma postura de omissão para com as preocupações socioambientais, 

revelando-se nesta  ausência sua ineficiência nos processos de gestão.  

 Na visão dos respondentes que não concordam que a Responsabilidade 

Social está se expandindo no Brasil porque o estado tem diminuído sua participação, 

dizem que isto se dá por existir problemas internos no governo, especialmente no 

que tange ao correto direcionamento das verbas (corrupção).  

 Os restantes 6% não justificaram suas respostas. 

•  A percepção dos Stakeholders 

 Certamente a visão crítica daqueles representantes da indústria com relação 

à omissão do Estado frente aos desafios socioambientais é bem mais visível do que 

no caso daqueles que compõem o conjunto dos stakeholders, ou seja, as partes 

interessadas.  

 O detalhe que chama a atenção  é  o fato revelado nas respostas fornecidas 

pelos gestores:  28% dos respondentes da indústria consideram que o governo está 

se distanciando das ações socioambientais e por eles sendo substituídos. Em 

contrapartida, as partes interessadas relatam um crescimento considerável da 

participação, envolvimento e apoio do governo, especialmente no que tange ao 

estabelecimento de regulamentos e controles legais.   
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 As partes interessadas que concordam em parte (25%) considera que a 

indústria tem ampliado a sua “consciência” socioambiental  enquanto o Estado tem 

sido omisso.  Pode-se concluir, através da análise das respostas que as percepções 

dos gestores e dos stakeholders são aproximadas e mesmo, as justificativas são 

relativamente similares.  

 4.8.2 As ações em Responsabilidade Social Empresarial devem ser 
independentes do governo. 

  Muitos dos trabalhos e projetos socioambientais desenvolvidos pela 

indústria química revelam dificuldades e, portanto a necessidade do 

amadurecimento dos processos interativos entre os três setores sociais: Governo, 

Empresa e Sociedade Civil Organizada.  A interdependência e as ações solidárias 

devem ser buscadas em contraposição as posturas egocêntricas das empresas, e 

mesmo dos governos. Perdeu-se a percepção da importância  da vivência prática da 

ética do cuidado e da ética da responsabilidade. O Gráfico 19 nos revela a 

percepção dos gestores e dos stakeholders com relação a afirmativa 02, conforme 

pode-se verificar abaixo:   

 
              

  

  

 

 

 

 

 

         Fonte: Questionário de pesquisa 

 

Gráfico 19 – As ações em Responsabilidade Social Empresarial devem ser   
independentes do governo. 
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•  A percepção dos Gestores 

 Com relação a afirmativa, que diz que as ações em Responsabilidade Social 

Corporativa das Empresas devem ser independentes do governo, 40% dos 

respondentes concordam em parte,  que  as ações de RSC  devem ser 

independentes do governo. Acham que as empresas, no geral, são mais eficazes, 

especialmente quando não há a participação direta do governo. Consideram que as 

empresas devem gerenciar os projetos de Responsabilidade Social, mas consideram 

importante que se tenha cuidado para que estes projetos estejam em concordância 

com políticas públicas. Entendem que uma boa forma do Governo participar seria  

facilitando os projetos socioambientais das empresas através de incentivos fiscais.   

 Ainda, no conjunto dos gestores, 36% concordam, que as ações em 

responsabilidade social devem ser independentes do governo, pois consideram que 

existem interesses diversos e  que todos devem fazer sua parte em prol de um futuro 

comum melhor.  Alguns dos que concordam com a afirmativa, declararam 

explicitamente, que as empresas podem e devem desenvolver as ações de forma 

mais pró-ativa, sem necessariamente ter ao seu lado a imagem negativa do governo. 

 Os restantes dos respondentes que perfazem um total de 24% dos gestores 

discordam da afirmativa. Acham que este compartilhamento é positivo, 

especialmente para o governo que pode aproveitar a interação para conhecer e 

aprender sobre os modelos de gestão das empresas, os quais são melhores e mais 

eficazes por assegurar a sustentabilidade dos negócios. Finalmente, consideram que 

o compartilhamento, o trabalho solidário pode influenciar positivamente as políticas 

públicas. 

• A percepção dos Stakeholders 

 Mesmo considerando-se a baixa confiabilidade estatística dos dados, em 

função da pequena amostragem do conjunto formado pelas partes interessadas, 

podemos concluir através das respostas dadas, que não há consenso com relação à 

afirmativa 2. Enquanto 76% os gestores concordam totalmente ou em parte com a 

afirmativa, os stakeholders estão divididos entre aqueles que concordam e aqueles 

que discordam.  Aqueles 50% que concordam em parte, consideram a possibilidade 
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da prática de ações autônomas, mas, entendem que elas devem estar 

prioritariamente alinhadas com as políticas públicas.  Aqueles outros 50% que 

discordam justificam-se claramente por entender que as empresas são parte da 

sociedade e, portanto devem participar do processo. Esta mesma justificativa foi 

apresentada pelos gestores da indústria.  Os stakeholders deixam claro em suas 

justificativas a percepção de que o nível de envolvimento e do controle da gestão do 

projeto, por parte de cada um, deve ser previamente definido. Esta definição prévia 

tem por objetivo evitar conflitos. Mas, revelam entender que a ação conjunta, 

solidária, só beneficia a sociedade, por crescer a interação e o nível de 

comprometimento de todos. 

4.8.3 As empresas devem buscar maior participação da comunidade em seus 
Projetos de Responsabilidade Socioambiental. 

 Observa-se na prática e no contexto de muitos projetos sociais desenvolvidos 

pelas organizações do segundo setor, a ausência da consulta prévia as partes 

interessadas envolvidas.  Através do Gráfico 20, pode-se analisar qual é a 

percepção dos gestores e dos stakeholders a respeito desta afirmativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

Gráfico 20 – A empresas devem buscar maior participação da comunidade em seus 
Projetos de Responsabilidade Socioambiental.
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•  A percepção dos Gestores 

 A respeito da terceira afirmativa, 76% dos respondentes concordam com a 

afirmativa e acham que as empresas devem mesmo buscar esta participação em 

seus projetos sociais. Desta forma estarão legitimando suas ações e mais focadas 

nas reais necessidades da comunidade. Espera-se com esta postura que haja mais 

oportunidades de compartilhamento do conhecimento; assegurando uma maior 

produtividade e a sustentabilidade do projeto. Esta postura de trazer a comunidade 

para perto, ajuda a demonstrar a transparência empresarial e melhora a imagem da 

empresa frente aos seus diversos públicos.  

 Já os 21% dos respondentes que concordam em parte com a participação da 

comunidade, acham que esta participação depende do tipo de projeto que estiver 

sendo implementado. Se o projeto for, por exemplo, do tipo assistencialista e 

filantrópico, não há necessidade da participação direta da comunidade.  

 Somente 3% dos gestores respondentes discordam de que a empresa deva 

buscar maior participação da comunidade nos projetos de RSC, já que a maioria 

deles , considera ser  a participação, o envolvimento e a transparência, o principal 

insumo para qualquer projeto da área social. 

• A percepção dos Stakeholders 

 É consenso geral, 100% dos stakeholders concordam que projetos de 

intervenção social e/ou ambiental devem ser precedidos de uma consulta pública, 

especialmente com a comunidade diretamente envolvida. Segundo a percepção dos 

stakeholders, revelada através das justificativas às respostas fornecidas, outra 

postura frente a esta questão, não faz sentido. Agindo de forma diferente o projeto 

não terá a legitimidade que estes projetos devem ter.  

 Neste aspecto, os representantes das partes interessadas foram bastante 

contundentes.  Todos concordam que as empresas devem buscar maior participação 

da comunidade, ser capaz de ouvi-las e respeitar suas posições, do contrário 

consideram que os projetos socioambientais  não estarão  coerentes com os 

conceitos e os valores que compõem a verdadeira  responsabilidade social 

corporativa. 
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4.8.4 Deveria haver maior transparência sobre os Projetos de 
Responsabilidade Social Corporativa das empresas.  

 Os projetos sociais das empresas precisam ser transparentes e, quando 

olhamos para os princípios do Atuação Responsável® da indústria química, 

encontramos lá o compromisso com a transparência como fator primordial para o 

sucesso do mesmo.  A transparência das ações deve ser buscada, pois ela é 

responsável pelo estabelecimento da confiança entre as partes, gerando a melhoria 

da imagem organizacional. 

O Gráfico 21, mostra a percepção dos gestores e dos stakeholders sobre  

esta importante postura empresarial  e logo em seguida é  apresentado  o resultado 

da tabulação das justificativas fornecidas pelos respondentes. 

 

               
               
 

 

 

 

 

 

 

              

              Fonte: Questionário de pesquisa 

•  A percepção dos Gestores 

 Os que concordam com a quarta afirmativa perfazem um total de 48% dos 

respondentes.  A transparência é fundamental para demonstrar os benefícios reais 

pretendidos e/ou alcançados. Representa uma oportunidade para se mostrar que os 

resultados alcançados podem ser sustentáveis, duradouros, trazendo reais 

Gráfico 21 – Deveria haver maior transparência sobre os Projetos de   
Responsabilidade Social Corporativa das empresas.
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benefícios para a comunidade e também, levando à melhoria da imagem 

empresarial.   

 Aqueles que concordam em parte (27%) com a afirmativa acham que para 

haver total transparência, se faz necessário que a alta administração das empresas, 

disponibilizem recursos financeiros específicos. Em muitas organizações, segundo 

esses respondentes, para o exercício da transparência, falta verba. Também,  

consideram que a própria comunidade deve demonstrar maior interesse e buscar  

por maior envolvimento nos projetos sociais das empresas.  Outros dizem considerar 

que algumas vezes são passadas informações irreais para o público, pois há, ainda,  

em alguns projetos, o uso de muita “pilantropia”, muito software e pouco hardware. 

 Quando se analisa o conjunto de suas justificativas dos que concordam em 

parte, conclui-se que eles até que reconhecem a importância da transparência, no 

entanto acham que prolifera uma “pseudo-transparência”, que na verdade não passa 

de um “marketing institucional” que, muitas vezes, expressa uma realidade 

fantasiosa, mais objetivando preservar os interesses empresariais, do que qualquer 

outra coisa.  

 Já, para 22% dos respondentes que discordam da afirmativa, as empresas já  

são bastante transparentes com relação as suas ações na área socioambiental. Esta 

transparência se dá através de seus demonstrativos anuais, pela disponibilização de 

informações em seus portais na internet e pela participação em congressos, 

seminários, etc.   

 Os demais respondentes que perfazem 3% do efetivo não responderam a 

pergunta. 

•   A percepção dos Stakeholders 

  As justificativas apresentadas pelos stakeholders para esta afirmativa 

são, de certa forma, similares aqueles dos gestores, se bem que, bem mais 

enfáticas quanto à necessidade da permanente busca pelo diálogo e pela 

transparência.  
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   Para 75% das partes interessadas (stakeholders) que concordam com 

a necessidade de maior transparência, justificam-se por considerar que os 

projetos socioambientais são de interesse público e portanto, todas as 

necessidades devem ser compartilhadas e esclarecidas. Desta forma, se 

ganha confiança e credibilidade e se assegura o sucesso do empreendimento 

social.  

  Já os 25% que concordam em parte, justificam sua resposta por 

considerar que já é  suficiente que haja a participação de todos os interessados 

na  etapa da definição do projeto.  

 

4.8.5 Estabelecer Projetos de Responsabilidade Social Corporativa pode ser 
um meio de obtenção de vantagens competitivas. 

 A visão do mundo atual, dominado pela força do consumismo e do utilitarismo 

dominante, conseqüências da política econômica capitalista reinante, faz com que  

haja  desconfiança por parte do público em geral,   com  relação as ações sociais 

e/ou ambientais desenvolvidas pelo setor privado. Se por um lado o setor privado vê 

no lucro o prêmio  final a ser buscado, no contexto dos ambientalistas  e socialistas, 

o foco no lucro leva a derrocada do planeta e da humanidade.  

 Importa, no contexto final, assegurar que os investimentos das empresas no 

social e no  meio ambiente,  transformem efetivamente a condição de vida das 

pessoas e esta é uma questão fundamental.  

 A percepção dos respondentes sobre a relação entre as ações em 

responsabilidade social empresarial e a obtenção de vantagens competitivas é o que 

são apresentados no Gráfico 22:  
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          Fonte: Questionário de pesquisa 

•   A percepção dos Gestores 

 A quinta afirmativa diz que estabelecer projetos de responsabilidade social  

pode ser um meio de obtenção de vantagens competitivas, sendo que 69% dos 

gestores respondentes concordam com ela.  Pode sim, representar um meio de 

obtenção de vantagens competitivas, por demonstrar compromisso como o social e 

o ambiental, sensibilizando o cliente e os consumidores. Também acham que 

através da implementação destes projetos estão garantindo a sustentabilidade de 

seus negócios e influenciando  positivamente toda a cadeia produtiva.   

 Existem 19% dos respondentes que concordam em parte com esta afirmativa, 

por considerarem que a vantagem competitiva não deve ser uma finalidade mas sim 

uma conseqüência.  Certamente que as empresas que assim agem, no mínimo 

podem ser classificadas como simpáticas perante o grande público.  

 Os outros 9% fazem parte daqueles que discordam e justificam sua 

discordância alegando entender que essas ações de responsabilidade 

socioambiental podem melhorar a imagem, mas não a capacidade competitiva de 

empresa.  

 Os 3% restante dos consultados não se posicionaram frente à afirmativa.  

Gráfico 22 – Estabelecer Projetos de Responsabilidade Social Corporativa pode ser 
um meio de obtenção de vantagens competitivas.
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•   A percepção dos Stakeholders 

 A obtenção de vantagens competitivas é entendida como inerente às 

atividades socioambientais desenvolvidas por qualquer organização do segundo 

setor. Esta percepção é comum as partes consultadas: 69% dos gestores e 75% dos 

stakeholders..   

 Para 75% dos stakeholders consultados que concordam com a afirmativa, 

justificaram esta concordância por entender que as empresas que desenvolvem 

atividades sociais e ambientais, alem das rotineiras de produção, se tornam mais  

competitivas por poderem contar com uma melhor imagem junto aos seus clientes e 

do público em geral. Afirmam encarar este fato com naturalidade. 

 Ao tomar conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos pela organização, 

a seriedade e respeito com que trata seus semelhantes e o meio ambiente, faz com 

que a população passe a ver a empresa com outros olhos, além daquela visão 

utilitarista focada no lucro.   

 Do grupo formado pelas partes interessadas (stakeholders) consultadas, 25% 

deles que discordam da afirmativa por considerar que as ações de responsabilidade 

social corporativas devem estar focadas no sucesso da transformação social 

desejada e que, as vantagens competitivas não devem ser buscadas como o 

objetivo final, mas devem ser vista como conseqüência. 

 

4.8.6 Conheço plenamente o movimento da indústria química chamado de 
Atuação Responsável® 

 O pleno conhecimento do Programa Atuação Responsável® por parte 

especialmente dos gestores é esperado, considerando ser a adesão a ele, condição 

obrigatória para os associados à Abiquim. Como se pode observar através do 

Gráfico 23, esta totalidade não foi alcançada  e as justificativas são apresentadas 

nos comentários dos respondentes logo em seguida. 
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              Fonte: Questionário de pesquisa 

 

•   A percepção dos Gestores 

 A sexta afirmativa, conheço plenamente o movimento da Indústria Química 

chamado de “Atuação Responsável, encontrou concordância em 88% dos 

respondentes que afirmaram conhecer o Programa Atuação Responsável® e, que o 

consideram uma ferramenta de gestão muito importante para o conjunto das 

indústrias químicas. Já, 9% os respondentes, concorda em parte com a afirmativa, 

sendo que a maioria não apresentou justificativa para a resposta, somente um dos 

respondentes disse ter lido o Manual do Atuação Responsável e este considerou 

que, para ser aplicado nas pequenas indústrias, ser muito complicado.  

 Somente um dos respondentes (3%), disse discordar e a justificativa 

apresentada foi a de não ter tido tempo de conhecer o Programa Atuação 

Responsável® pelo fato de terem se  associado à Abiquim,  a  menos de um mês. O 

resultado foi uma surpresa, especialmente o fato de 12% dos gestores concordar em 

parte ou discordar da afirmativa, mesmo considerando a justificativa apresentada de 

estar à  pouco tempo  associado a Abiquim. 

 

Gráfico 23 – Conhece plenamente o movimento da indústria química chamado de 
Atuação Responsável® 
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• A percepção dos Stakeholders 

 Por outro lado, 75% daqueles stakeholders consultados disseram conhecer o 

Programa Atuação Responsável® da Indústria Química por eventualmente serem 

convidados a participar de algum eventos e/ou projetos relacionados ao programa. 

Já os restantes 25% consideram conhecer superficialmente necessitando de 

oportunidade para um maior aprofundamento.  

 O resultado da pesquisa com o stakeholders com relação a afirmativa 06 não 

deixa de ser surpreendente por  revelar um bom conhecimento do Atuação 

Responsável®  por parte dos stakeholders evidenciando  o  bom trabalho 

desenvolvido junto à comunidade por parte dos componentes da Regional 

Pernambuco.  

 A realização de seminários abertos, de 2004 a 2005, com a participação de 

toda a comunidade, centros comunitários vizinhos as empresas, universidades,  

ONG’s  e Governo certamente  contribuíram para  o  bom nível de conhecimento  

sobre o  Programa Atuação Responsável®    revelado  nas respostas a pergunta em 

análise. 

 

4.8.7 Conheço plenamente os projetos de Responsabilidade Social Empresarial 
das empresas próximas onde moro. 

 O conhecimento pleno dos projetos sociais desenvolvidos pela empresas 

demonstra, à  princípio,  o nível de transparência, envolvimento e participação com 

que os mesmos são desenvolvidos junto a comunidade.  

 Também, o interesse e a busca por inserção nesses processos revelados 

pelas partes interessadas que residem nas proximidades da empresa. O Gráfico 24 

abaixo revela este conhecimento por parte dos entrevistados:  
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              Fonte: Questionário de pesquisa 

•   A percepção dos Gestores 

 Conheço plenamente os Projetos de Responsabilidade Empresarial das 

Empresas próximas onde moro, é a sétima afirmativa e, revelou que quase a metade 

dos respondentes, isto é 46%, discordam da afirmativa. Os Gestores dizem não 

conhecer plenamente os projetos de responsabilidade socioambiental desenvolvidos 

pelas empresas do  seu entorno e, para isto,  apresentam diversas justificativas. As 

justificativas  mais freqüentes são: falha de comunicação, falta de envolvimento  e  

mesmo de interesse.   

 Já, 33% dos gestores concordam em parte por considerar haver muita pouca 

divulgação desses projetos, além deles próprios, alegarem a falta tempo e também 

de interesse em procurar conhecer e saber o que acontece de ações na linha da 

responsabilidade social corporativa, no seu entorno.  

 Somente 12% dos respondentes dizem conhecer os projetos sociais das 

empresas da sua região e dizem que este conhecimento é obtido através de 

folhetos, “releases”, durante processos de treinamentos conjuntos realizados, tais 

como os treinamentos dos Planos de Auxílio Mútuos-PAM e em outros tipos de 

reuniões eventuais.  

Gráfico 24 – Conheço plenamente os projetos de Responsabilidade Social   
Empresarial das Empresas próximas onde moro.
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 Os restantes 9% dos respondentes alegaram não ter como responder, a 

maioria sem justificar, tendo somente um deles apresentado a explicação de que 

dentro da estrutura organizacional em que labora, não ter acesso a este tipo de 

informação.  

 Quando se olha para as respostas e justificativas apresentadas pelos 

gestores, confirma-se a percepção de que o setor industrial, ainda tem o olhar 

fortemente voltado para o ambiente interno e, para a defesa daquilo que é sua 

principal missão, produzir e dar lucro. 

•   A percepção dos Stakeholders 

 Observa-se pelos resultados apresentados pelos conjuntos de entrevistados 

que o interesse de conhecer o que esta ocorrendo em termos de projetos 

socioambientais nas empresas vizinhas, promovidos pelo segundo setor é maior por 

parte daqueles que compõem as partes interessadas. Isto é esperado, quando se 

considera que a busca por oportunidades de recursos por parte das organizações 

sem fins lucrativos faz, naturalmente, com que elas procurem estar atualizadas 

quanto a possíveis oportunidades.   

 

4.8.8 As empresas antes de iniciarem um projeto socioambiental consultam a 
comunidade para assegurar que o projeto vai atender as necessidades da 
mesma. 

 Entende-se que a consulta prévia, o diagnóstico para identificação das reais 

necessidades da comunidade que sofrerá algum processo de intervenção social é 

um requisito básico para  o sucesso dos projetos ditos socioambientais. 

 O Gráfico 25 nos revela a percepção dos entrevistados quanto a esta 

afirmativa e as justificativas para as respostas dadas são apresentadas e 

comentadas logo em seguida ao gráfico. 
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           Fonte: Questionário de pesquisa 

•   A percepção dos Gestores 

 A oitava afirmativa diz que as empresas antes de iniciarem um Projeto 

Socioambiental consultam a comunidade para assegurar que o projeto vai atender 

as necessidades da mesma.  

 Dos 55% dos gestores respondentes que concordam em parte, apresentam 

como justificativa o fato da consulta prévia a comunidade, ainda não ser uma prática 

plenamente estabelecida. Esta postura das empresas é justificável, segundo eles, 

pelo fato de acharem haver limitações em função do que acreditam ser a 

“incapacidade de entendimento” por parte da comunidade.  

 Alguns dos respondentes consideram que muitos dos projetos são de 

exclusivo interesse da empresa. Outros projetos são fortemente centralizados, 

havendo uma forte interação entre a empresa e o governo, muitas vezes não 

ocorrendo a prévia consulta à comunidade, mesmo para definição das ações a 

serem implementadas.  Portanto, no geral, conclui-se pela não existência de uma 

cultura de interação entre empresa e comunidade. Outra justificativa apresentada 

para esta postura de distanciamento da comunidade é a falta de orçamento  

específico para esta ação.  

Gráfico 25 – As empresas antes de iniciarem um projeto socioambiental   
consultam a comunidade para assegurar que o projeto vai atender as   
necessidades da mesma. 
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 Dos 18% que alegaram não saber responder, justificaram esta resposta como 

sendo devido à falta de conhecimento, como conseqüência da falta de acesso a 

esse tipo de informação. Conhecem o que sua empresa faz, mas não como agem as 

outras empresas.  

 Já, 15% concordam que as empresas antes de iniciarem os projetos de 

socioambientais deveriam consultar a comunidade. Entendem que este 

comportamento contribui para um diagnóstico mais claro das necessidades da 

comunidade e para o estabelecimento de  objetivos de interesse comum, otimizando 

o uso dos recursos e a obtenção do maior envolvimento por parte de todos os 

interessados. 

  Os restantes 12% que discordam, alegam que muitas vezes o projeto é de 

fachada, não aplicáveis na prática, somente utilizada para que a empresa esteja na 

“crista da onda”.  

•   A percepção dos Stakeholders 

 Neste item parece haver um relativo consenso  quanto ao reconhecimento da 

importância fundamental que é a participação e envolvimento de todos os atores 

sociais, no entanto, também se reconhece a necessidade de se vencer paradigmas 

arraigados, mudanças culturais, mudanças estas  que só ocorrerão com o passar 

dos anos.   

 Para 25% das partes interessadas (stakeholders) consultadas concordam que 

o objetivo maior de um projeto socioambiental é a transformação social e o 

fortalecimento desse movimento, portanto, nada mais correto do que envolver os 

próprios sujeitos da transformação.  

 Já para aqueles que concordam em parte, a justificativa apresentada é a de 

que nem sempre acontece a consulta prévia em função das dinâmicas internas da 

empresa e pela própria falta de tradição na arte da participação. Infelizmente, muitas 

vezes, os projetos são elaborados sem a consulta prévia e sem a identificação das 

reais necessidades da comunidade. 
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4.8.9 Todo projeto de Responsabilidade Social deve prever necessariamente a 
participação de representantes da empresa, do governo e da sociedade civil 
organizada. 

 A participação e o envolvimento dos três setores sociais não projetos voltados 

para a inclusão social  e a melhoria das condições gerais das populações carentes é 

algo que deve ser exercitado e perseguido.  

 A aparente percepção de que é as forças que contribuem para este 

distanciamento entre estes setores da sociedade é algo culturalmente bastante 

arraigado e  mesmo intransponível, necessita ser superado. 

 Conforme pode ser observado através do Gráfico 26 e dos comentários e 

justificativas apresentado pelos entrevistados, o assunto ainda é repleto de 

polêmicas  e  pontos  que carecem de melhor definição. 

                      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Questionário de pesquisa 

•   A percepção dos Gestores 

 Os que discordam da nona afirmativa, a de que todo projeto de 

responsabilidade social deve prever necessariamente a participação de 

Gráfico 26 – Todo projeto de Responsabilidade Social deve prever   
necessariamente a participação de representantes da empresa, do governo   
e da sociedade civil organizada. 
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representantes da Empresa, do governo e da Sociedade Civil Organizada, 
representam surpreendentes 52% dos respondentes, por entenderem que a 

empresa e o governo deveriam ser somente colaboradores no processo. Justificam 

que muitas vezes a participação compartilhada dos três setores da sociedade 

(governo, empresa e sociedade civil organizada) comprometem os resultados, pois, 

neste processo interativo sempre ocorrerá um engessamento das iniciativas 

individuais de cada setor, comprometendo os resultados a serem alcançados.  

 Para alguns dos respondentes a participação conjunta dependerá também do 

tipo de projeto social que está sendo implementado. Alguns acham mesmo que, a 

participação do governo é desnecessária, pois, consideram que pelos exemplos 

práticos que conhecem, se o sucesso dependesse exclusivamente do governo, 

dificilmente seria alcançado.  

 Já os 30% que concordam, dizem que esta afirmativa traduz uma situação 

ideal porque, através da gestão conjunta e solidária, os conhecimentos e as 

atividades são compartilhados. O envolvimento de todos otimizaria e racionalizaria 

todo o trabalho a ser realizado, facilitando também a identificação das necessidades 

dos grupos.  

 Os restantes 18% dos respondentes concordam em parte, por acreditarem 

que cada situação tem suas particularidades e, onde há política, há interesses 

diversos. Alguns dos respondentes alegam acreditar que a sociedade de maneira 

geral ainda não esta preparada para trabalhar interativamente.  

•   A percepção dos Stakeholders 

À exemplo das justificativas apresentadas pelos respondentes da indústria, há 

um forte sentimento entre os que compõem as parte interessadas (stakeholders) 

quanto à significância estratégica que é a permanente busca pela participação 

solidária de todos os setores sociais em projetos de responsabilidade 

socioambiental.  

Das partes interessadas respondentes, 50% consideram que se os três 

setores participarem solidariamente, haverá maior chance de o projeto ser  
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sustentável. Os níveis de participação e envolvimento podem variar ao longo do 

tempo, mas é importante a participação e envolvimento de todos.   

Já, 25 % destes consultados, que concordam em parte,  acham que se for 

possível a gestão compartilhada, ótimo, mas não deve ser encarada como uma 

regra. O governo nem sempre ajuda.  

Os restantes 25% que discordam da afirmativa, consideram que o governo é 

omisso por não demonstrar interesse em saber o que esta acontecendo em termos 

de projetos sociais em seu município. Comportando-se desta forma o Governo deixa 

para as empresas uma obrigação que lhe cabe. 

 

 

4.8.10 Em todo projeto socioambiental que conheço há um perfeito diálogo e 
uma perfeita participação de representantes do governo, da empresa e da 
sociedade civil organizada 

 Entre grupos de cultura tão heterogênea como são os três setores sociais, 

esperar por uma perfeita comunicação certamente é utópico.  Mesmo assim, 

entende-se que o exercício prático das interações intersetoriais faz parte do viver e 

conviver social e, portanto, deve ser vivenciada.  

 A vivência prática da convivência dos três setores sociais em projetos 

socioambientais tem demonstrado ser um ponto a ser desenvolvido em praticamente 

todos os projetos sociais nos quais é previsto a participação de todos.  Confiança, 

disposição e a prática da transparência, sem dúvida, são pontos fundamentais para 

as ações solidárias exitosas. 

 As respostas bem como as justificativas apresentadas pelos entrevistados 

são reveladas no Gráfico 27 e comentários abaixo:  
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             Fonte: Questionário de pesquisa 

•   A percepção dos Gestores 

  

 A décima e última afirmativa, a de que em todo projeto socioambiental que 

conheço há um perfeito diálogo e uma perfeita participação de representantes do 

governo, da empresa e da sociedade civil organizada, tem a discordância da maioria 

dos respondentes (52%). Consideram bastante improvável ocorrer o perfeito diálogo 

e uma perfeita harmonia na relação entre os três setores sociais e justificam-se 

afirmando que, há diferentes interesses em jogo; em geral o governo aparece na 

foto, mas é omisso nas ações; há ainda uma distância muito grande das empresas 

com relação a comunidade, no entanto, apesar de que  a perfeita interação muito 

difícil, ela deve ser perseguida. 

 Já, 39% dos respondentes concordam em parte, por considerar que o perfeito 

diálogo e a perfeita participação dependerão da maturidade dos envolvidos e, 

portanto, reafirmam também, considerar ser a afirmativa um ideal a ser perseguido, 

mas, sabem ser de difícil concretização.  

Alguns consideram que, no geral, em relações como esta, o governo tem uma 

presença figurativa, pois, historicamente tem sido omisso quando chamado para a 

tomada de decisões e/ou implementação das ações propostas no planejamento dos 

Gráfico 27 - Em todo projeto socioambiental que conheço há um perfeito   
diálogo e uma perfeita participação de representantes do governo, da   
empresa e da sociedade civil organizada. 
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projetos sociais das empresas.  Pensam que para a participação efetiva do governo 

nos projetos sociais das empresas  falta vontade política.  

 Revela-se, na fala dos gestores, haver receio por parte de alguns deles, 

quanto a exposição à propinas e processos de corrupção. Acreditam que é um ideal 

a ser perseguido, mas consideram que a “relação perfeita” é uma utopia.  

 Os dois gestores (6%) que alegaram não saber responder, não justificaram as 

respostas fornecidas e somente um dos respondentes (3%) concorda com a 

afirmativa por considerar ser possível. Justifica esta sua resposta pelo fato de ser 

este o comportamento da empresa em que trabalha. Mas, diz não poder responder 

pelas demais empresas.  

 

•   A percepção dos Stakeholders 

 A posição das partes interessadas consultadas (stakeholders) em relação à 

afirmativa de que em todo projeto socioambiental que conhece há uma perfeita 

participação de representantes do governo, da empresa e da sociedade civil 

organizada é unânime: 100% dos entrevistados discordam porque consideram que 

são culturas diversas que se interagem e, portanto, é quase impossível uma perfeita 

sintonia. Sempre haverá um ponto de divergência a ser tratado.  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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 Pretende-se apresentar, nesta seção, as conclusões deste estudo referentes 

ao Programa Atuação Responsável®, ações e percepções sobre a Responsabilidade 

Socioambiental Corporativa, a partir da identificação das percepções sobre 

Responsabilidade Social Corporativa e da representação social da Indústria Química 

Brasileira, segundo a percepção dos gestores deste programa nas indústrias 

associadas à Associação Brasileira das Indústrias Químicas -ABIQUIM.    

 Identifica-se como aspecto limitante ao pleno desenvolvimento desta 

pesquisa, a natural dificuldade para a realização de entrevistas presenciais, 

considerando-se o universo pesquisado, onde os entrevistados estão distribuídos 

pelo imenso território nacional e também, a  dificuldade em encontrar  referencias 

bibliográficas importantes  sobre  a Indústria Química Brasileira e especialmente 

sobre o Programa Atuação Responsável®. 

 A pesquisa teve por objetivo geral investigar até que ponto a urgência social e 

ambiental é percebida como uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento 

de programas de Responsabilidade Socioambiental Corporativa, e como esta 

percepção é revelada no cotidiano dos gestores do Programa Atuação 

Responsável® da indústria química brasileira.   

 Considerando-se as características inerentes às atividades da indústria 

química, especialmente no que tange aos riscos de acidentes que possam gerar 

danos ao patrimônio, ao homem e ao meio ambiente, evidenciou-se que este 

segmento industrial tem buscado fortalecer as ações internas que visam à melhoria 

contínua em segurança, saúde ocupacional e meio ambiente e, que o histórico de 

acidentes , especialmente aqueles ocorridos no período intitulado de “a década dos 

grandes acidentes”, trouxe uma preocupação e uma nova postura dos que fazem a 

indústria química, frente aos desafios no contexto de segurança, saúde ocupacional 

e meio ambiente. Esta preocupação é revelada pelo lançamento no Brasil, sob a 

coordenação da ABIQUIM, do Programa Atuação Responsável®, logo no início de 

1992.  

 Diferentes culturas, diferentes percepções e, a ausência de capacitação para 

o diálogo entre os diversos setores sociais, tem ainda contribuído para o isolamento 

dos atores envolvidos ou quando muito, para a manifestação de comportamentos  
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reservadas, que levam ao descompromisso e desinteresse generalizados.  Este 

“status quo” tem contribuído para que as ações sociais e ambientais sejam lentas e, 

na maioria das vezes, pobres em resultados, mais corretivas do que preventivas.  

Para romper com esta situação, é preciso uma ação pró-ativa, por parte de 

todos os setores sociais, pautada acima de tudo em um compromisso ético em prol 

do meio ambiente, da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável.  

 

5.1 À guisa de conclusões para com os objetivos propostos para este trabalho:  

Hipótese 01 – O movimento de Atuação Responsável® e os programas de 

Responsabilidade Social Corporativa no contexto da indústria química nacional, 

são vistos pelos seus gestores como ferramentas que oportunizam o exercício da 

cidadania em prol do desenvolvimento sustentável, especialmente no que tange 

aos aspectos sociais e ambientais. 

 Em que pese a preocupação revelada em relação ao meio ambiente e à 

segurança do trabalhador, demonstrada através do avanço e mesmo da 

longevidade do Programa Atuação Responsável®, não foi possível evidenciar 

a existência de uma ligação entre a motivação para o fazer Atuação 

Responsável® bem como promover ações de Responsabilidade Social e a 

percepção da urgência ambiental e/ou social dos gestores.  

 A indústria química sabe da sua importância, como parte da sociedade, do 

dever e do compromisso do agir social, mesmo que ainda não atue 

substancialmente de forma pró-ativa para a mudança efetiva da sociedade 

insustentável, como se revela através dos seus indicadores, quase na sua 

totalidade ainda voltados para ações e resultados intramuros.  

 Analisando os resultados, identifica-se a existência de uma aparente 

dissonância cognitiva24, seja real ou potencial que necessita ser trabalhada 

como forma de levar os gestores a uma maior envolvimento e 

                                                           
24 Dissonância cognitiva deve ser entendida como qualquer incompatibilidade entre duas ou mais 
atitudes, ou entre o comportamento e as atitudes.  
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comprometimento com os objetivos e metas do Atuação Responsável® e da 

Responsabilidade Social Corporativa, uma vez identificadas as causas da 

aparente desmotivação.  

 Hipótese 1 não confirmada. 

Hipótese 02 – Após quase duas décadas do lançamento do Programa Atuação 

Responsável no seio da indústria química brasileira, acredita-se que este 

movimento foi capaz de gerar uma representação social no conjunto de seus 

gestores, capaz de direcionar suas ações e definir seus comportamentos. 

 Conclui-se pela existência de uma representação social no contexto da 

indústria química na percepção dos gestores da indústria que no seu 

contraponto, isto é na percepção das partes interessadas ouvidas, 

apresentaram pontos coincidentes.  

  A representação social identificada possui por núcleo central os termos 

“desenvolvimento sustentável”, “meio ambiente”, “qualidade de vida”. Todos 

os termos identificados têm conotação positiva e estão suportados por 

expressões cognitivas também extremamente positivas tais como 

“responsabilidade” e “intervenção social”.   

 Hipótese 2 foi portanto confirmada. 

Os termos identificados que compõem o núcleo central da representação social 

que permeia a indústria química na percepção dos gestores e stakeholders 

consultados, mostra que os gestores consultados entendem que o mundo desejável 

deve ter por base ações espelhadas no conceito de desenvolvimento sustentável em 

prol de um futuro, onde a qualidade de vida deve compor a meta final  a ser 

perseguida e que a indústria química nacional sabe da importância de seu papel, 

como parte da sociedade, do dever e compromisso do agir social, mesmo que ainda 

não atue pró-ativamente para a mudança efetiva da sociedade insustentável e, esta 

postura é revelada, quando analisamos seus indicadores, quase na sua totalidade 

voltada para ações e resultados intramuros.  
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5.2 Recomendações  e sugestões para  estudos futuros.  

Este estudo, com forte base qualitativa, pode ser aprofundado se, no futuro, 

for realizada uma pesquisa para o cálculo de correlação entre as variáveis 

apontadas pela hipótese 1 do presente trabalho. Neste novo estudo deverão ser 

selecionadas cuidadosamente as variáveis a serem trabalhadas, e estabelecida, 

previamente, a metodologia  e as ferramentas estatísticas para a completa validação 

do processo.  

Considerando os processos de revisão do Programa Atuação Responsável®  

e  do processo de integração com outros sistemas de gestão  (normas da série ISO 

e  PNQ), sugere-se um estudo adicional, com uma amostragem mais representativa, 

para confirmar a composição do núcleo central da representação social da indústria 

química nacional e, a partir de seus resultados, identificar as causas que têm 

impedido a manifestação consoante das ações e comportamentos dos 

respondentes. Extremamente relevante e oportuno seria ter como respondentes para 

identificação do núcleo central da representação social da indústria química  a alta 

administração de cada empresa, além dos gestores diretos do programa. 

Percebe-se a oportunidade de melhorias que podem ser sugeridas para o 

programa brasileiro do Atuação Responsável® :  

•   assegurar que os indicadores do Atuação Responsável®,  apresentados 

anualmente tenham processos  de validação estatística de forma a garantir  a 

total confiabilidade dos dados publicados.   

•  desenvolver  indicadores válidos para demonstrar o nível de interação com a 

comunidade (dimensão social), resultados dos projetos sociais e ambientais 

que revelem consistência e sustentabilidade.   

•  analisar e adotar, se pertinente, dentro do programa, indicadores de 

sustentabilidade modernos e de reconhecimento mundial,  tais como:  o 

Ecological footprint (pegada ecológica); Dashboard of sustainability e 

Baromenter of sustainability. 
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO EMPRESA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais 

Departamento de Ciências Geográficas 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

TEMA  DA  PESQUISA 
ATUAÇÃO RESPONSÁVEL:  

AÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA INDÚSTRIA QUÍMICA 
BRASILEIRA. 

 
APRESENTAÇÃO 

Este projeto de pesquisa está baseado no desejo de um maior 
aprofundamento sobre as repercussões e contribuições do movimento mundial da 
indústria química chamado de Atuação Responsável®, no estabelecimento do que se 
acredita seja uma nova representação social, no meio ambiente do trabalho,  capaz de 
fomentar e fazer crescer os movimentos e ações em prol da proteção do homem, do 
meio ambiente e da Responsabilidade Social Corporativa.  Este estudo deverá estar 
focado na busca de informações capazes de revelar as conseqüências 
socioambientais decorrentes das atitudes e novas responsabilidades assumidas pelos 
empresários da indústria química, em relação ao meio ambiente e as interações 
sociais, decorrentes da adoção do Programa Atuação Responsável. Desejamos 
identificar as percepções correntes sobre a crescente  interação entre os três setores 
sociais: setor público, setor privado e terceiro setor.  Investigar a existência de uma 
influência positiva sobre a ação e motivação dos gestores empresariais, decorrentes 
da urgência ecológica (recrudescimento das chamadas preocupações com os 
aspectos e impactos ambientais sobre o nosso planeta) e os processos de exclusão 
social. Deseja-se saber se esta influencia estaria contribuindo para o estabelecimento 
de uma subjetividade socioambiental dinâmica no meio ambiente corporativo da 
indústria química, capaz de fomentar e ampliar os desejados e necessários 
mecanismos para  uma  gestão  socioambiental solidária.   

 
APOIO  E  PARCERIAS  

Para o sucesso deste empreendimento de pesquisa contamos com o apoio da 
Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química, no que tange a disponibilização 
dos meios necessários quando da  aplicação do questionário  de pesquisa em 
todos os seus associados. Como contraponto a supracitada pesquisa contaremos com 
o apoio de algumas Organizações do Terceiro Setor para realizar a mesma pesquisa 
junto aos seus representantes, que preferencialmente mantém projetos sócio-
ambientais e/ou outros tipos de relacionamentos com a indústria química.  

 
CONFIDENCIALIDADE 
Este trabalho de pesquisa é regido pelo código de ética  de pesquisa acadêmica, não se 
permitindo a identificação e ou divulgação de forma individualizada,  dos respondentes e dos 
dados coletados, sem que haja a prévia autorização dos envolvidos. 
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QUESTIONÁRIO EMPRESA 
 
01 -  IDENTIFICAÇÃO 
 
Formação (Graduação/ Pós-graduação):   
Cargo/Função:  
Nome do Departamento/Diretoria:  

a) Experiência profissional (curricullum) – antes de chegar a esta posição, o que você  fazia? 
Resposta:  

b) História funcional da atual posição – houve algum evento crítico que levou a corporação a 
adotar o Programa  de Atuação Responsável e/ou de  Responsabilidade Social Corporativa? 
Quando  esta  “função” teve início?   

Resposta:  
c) É o Programa Atuação Responsável, na sua empresa, é  parte da Responsabilidade Social 

Corporativa, ou são considerados de forma distintos?    
Resposta:  

d) Como o trabalho do Atuação Responsável (e/ou Responsabilidade Social Corporativa)  está 
organizado – qual é  a  estrutura de Gestão? 

Resposta:   
e) Quantas pessoas trabalham com você, no desenvolvimento do Atuação Responsável , e/ou no 

desenvolvimento da Responsabilidade Social Corporativa?   
Resposta:  

f) Existem objetivos e orçamentos próprios para as atividades do Programa de Atuação 
Responsável  e/ou de Responsabilidade Social Corporativa?  

Resposta:  
Contato da Empresa:  
E-mail:  
Telefone:  
Homepage:  
 
02 – DESENVOLVENDO AÇÕES  DO  ATUAÇÃO RESPONSÁVEL  E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA. 
AÇÕES  CORPORATIVAS EM RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
  

a) Na sua percepção, qual (ais) o(s) Projeto(s) do Atuação Responsável e/ou de Responsabilidade 
Social Corporativa, da sua empresa que você considera  mais importante? 

Resposta:  
b) Qual foi a base para a tomada de decisão com relação a este projeto? Isto é,  o que torna este 

projeto o mais importante? 
Resposta:  
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c) Para quem estão esses projetos direcionados?  
Resposta: coloque um “x” – marque mais de um se necessário. 
Empregados  Familiares dos Empregados  
Comunidade Local  Comunidade em geral (como um todo)  
Consumidores dos produtos da empresa  Fornecedores  
Sociedade (Projetos Sociais e Ambientais)  Outros  
 
RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE LOCAL 

(a) Como os projetos foram escolhidos como apropriados para esta(s)  comunidade(s) e por quê? 
Resposta:  

(b) Quem são os responsáveis pela sua implementação? 
Resposta:  

(c) Quais os resultados são esperados e como são avaliados? 
Resposta:  

d) Existe uma Política de  Responsabilidade Social  e/ou  Atuação Responsável? 
Resposta: 

e) Na sua percepção o  programa de Atuação Responsável  e/ou  a Responsabilidade Social  é levada 
muito seriamente pela Corporação? 

Resposta:  
f) Esta Corporação faz parte  em  alguma  Associação de Responsabilidade Social  ( ou você já ouviu 

falar das associações listadas abaixo)? Por que? 
Respostas: coloque um “x” – marque mais de um se pertinente. 
INSTITUTO ETHOS  GIFE  
FIDES  IBASE  
COMUNIDADE SOLIDÁRIA  WBCSD  
THE CONFERENCE BOARD  OUTROS  
 
03 – PERCEPÇÕES DOS PROBLEMAS SOCIAIS 
03.1 - A questão social no Brasil  -  Representação das Perspectivas pessoais  

a) Em sua opinião, qual o principal problema social no Brasil? 
Resposta:  
 

b) Você acredita que as Empresas podem ajudar  a resolver ou aliviar estes problemas? 
Resposta:  
 

c) Como podem as corporações contribuir? 
Resposta: Investindo em educação para seus colaboradores e filhos. 
 

d) Por que deve as corporações contribuir? 
Resposta:  
 

e) Finalmente,  como  você vê estas corporações  “lidando” com os problemas sociais brasileiros? 
Resposta:  
03.2  - Escreva  abaixo as quatro primeiras palavras que lhe vem  a mente a partir da expressão:   
“ Responsabilidade Socioambiental Corporativa”.(ou Atuação Responsável?)  

Nota: A resposta dever ser a mais espontânea possível, procure não elaborar 
racionalmente o que vai expressar, deixando fluir as idéias mais imediatas que tiver.  É 
algo como usar a técnica conhecida como “brainstorming”  (tempestade de idéias), 
portanto responda de forma livre, não é necessário pensar detidamente sobre o que vai 
responder. 
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Nº. Afirmações Concordo Concordo em 

parte 
Discordo Não sei 

Responder 
 
01 

A Responsabilidade Sócio-ambiental 
Empresarial esta se expandindo no Brasil 
porque o Estado tem diminuído sua 
participação 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
02 

As ações em RSA das Empresas devem ser 
independentes do governo. 
 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
03 

As empresas devem buscar maior 
participação da comunidade em seus Projetos 
de Responsabilidade Socioambiental 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

04 Deveria haver maior transparência sobre os 
Projetos de RSA das Empresas. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
05 

Estabelecer Projetos de RSA Empresarial 
pode ser um meio de obtenção de vantagens 
competitivas. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 

“RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CORPORATIVA” FAZ  ME LEMBRAR  DE: 
01  
02  
03  
04  
 
03.3 - Estabeleça uma hierarquia, uma ordem de importância em relação aos conceitos de 
“Responsabilidade Social Corporativa”, que você identificou na pergunta anterior, classificando 
como 1 a expressão mais importante entre as que tinha citado, 2 a segunda e assim 
sucessivamente: 
01  
02  
03  
04  
 

03.4 – Solicitamos que você manifeste sua concordância ou não em relação às afirmações 
abaixo, colocando um “x”naquela resposta que considerar a mais acertada, justificando-a. 
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Nº. Afirmações Concordo Concordo em 

parte 
Discordo Não sei 

Responder 
 
06 

Conheço plenamente o movimento da 
Indústria Química chamado de “Atuação 
Responsável” 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
07  

Conheço plenamente os Projetos de 
Responsabilidade Empresarial das Empresas 
próximas onde moro. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
08 

As empresas antes de iniciarem um Projeto 
Socioambiental consultam a comunidade para 
assegurar que o projeto vai atender as 
necessidades da mesma. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
09 

Todo Projeto de Responsabilidade Social  
deve prever necessariamente a participação 
de representantes da Empresa, do governo e 
da Sociedade Civil Organizada. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
10 

Todo projeto socioambiental que conheço há 
um perfeito diálogo e uma perfeita parti-
cipação de representantes do governo, da 
empresa e  da sociedade civil organizada. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO ONG 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais 

Departamento de Ciências Geográficas 
 Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

TEMA  DA  PESQUISA 
ATUAÇÃO RESPONSÁVEL:  

AÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA INDÚSTRIA 
QUÍMICA BRASILEIRA. 

 
APRESENTAÇÃO 

Este projeto de pesquisa  está baseado no desejo de um maior 
aprofundamento sobre as repercussões e contribuições do movimento mundial da 
indústria química chamado de Atuação Responsável®, no estabelecimento do que 
se acredita seja uma nova representação social, no meio ambiente do trabalho, 
capaz de fomentar e fazer crescer os movimentos e ações em prol da proteção do 
homem, do meio ambiente e da Responsabilidade Social Corporativa.  Este estudo 
deverá estar focado na busca de informações capazes de revelar as 
conseqüências socioambientais decorrentes das atitudes e novas 
responsabilidades assumidas pelos empresários da indústria química, em relação 
ao meio ambiente e as interações sociais, decorrentes da adoção do Programa 
Atuação Responsável. Desejamos identificar as percepções correntes sobre a 
crescente  interação entre os três setores sociais: setor público, setor privado e 
terceiro setor.  Investigar a existência de uma influência positiva sobre a ação e 
motivação dos gestores empresariais, decorrentes da urgência ecológica 
(recrudescimento das chamadas preocupações com os aspectos e impactos 
ambientais sobre o nosso planeta) e os processos de exclusão social. Deseja-se 
saber se esta influencia estaria contribuindo para o estabelecimento de uma 
subjetividade socioambiental dinâmica no meio ambiente corporativo da indústria 
química, capaz de fomentar e ampliar os desejados e necessários  mecanismos 
para  uma  gestão  socioambiental solidária.   

 
APOIO  E  PARCERIAS  

Para o sucesso deste empreendimento de pesquisa contamos com o 
apoio da Abiquim – Associação Brasileira da Indústria Química, no que tange a 
disponibilização dos meios necessários quando da  aplicação do questionário 
de pesquisa em todos os seus associados. Como contraponto a supracitada 
pesquisa contaremos com o apoio de algumas Organizações do Terceiro Setor, 
Fundações, Universidades, Conselhos Consultivos Comunitários, para realizar a 
mesma pesquisa junto aos seus representantes, que preferencialmente mantém 
projetos sócio-ambientais e/ou outros tipos de relacionamentos com a indústria 
química.  

 
CONFIDENCIALIDADE 
Este trabalho de pesquisa é regido pelo código de ética  de pesquisa acadêmica, não se 
permitindo a identificação e ou divulgação de forma individualizada,  dos respondentes e 
dos dados coletados, sem que haja a prévia autorização dos envolvidos. 
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QUESTIONÁRIO ONG 

 
01 -  IDENTIFICAÇÃO 
 
Formação (Graduação/ Pós-graduação):  
Cargo/Função:  
Breve Histórico Profissional:  
Nome do Departamento/Diretoria:  
Contato:  
E-mail: 
Telefone:  
Homepage:  
 
02 – DESENVOLVENDO AÇÕES  DO  ATUAÇÃO RESPONSÁVEL  E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA. 
AÇÕES  CORPORATIVAS EM RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
  

g) Na sua percepção, a Industria Química tem se preocupado em desenvolver melhorias nos 
seus processos e Projeto(s) Sociais e Ambientais?  Se sim, você poderia citar aquele que 
você conhece e considera o mais importante? 

Resposta:  
h) O que torna este projeto o mais importante, na sua percepção? 

Resposta:  
i) Na sua visão para quem estão esses projetos direcionados?  

Resposta: coloque um “x” – marque mais de um se necessário. 
Empregados  Familiares dos Empregados  
Comunidade Local  Comunidade em geral (como um todo)  
Consumidores dos produtos da empresa  Fornecedores  
Sociedade (Projetos Sociais e Ambientais)  Outros  
Comentários (se achar pertinente): 
 
RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE LOCAL 
a) Na  sua percepção a indústria química tem procurado se aproximar da comunidade? Tem procurado se comunicar 
de forma transparente e aberta? 
Resposta:  
03 – PERCEPÇÕES DOS PROBLEMAS SOCIAIS 
03.1 - A questão social no Brasil  -  Representação das Perspectivas pessoais  

f) Em sua opinião, qual o principal problema social no Brasil? 
Resposta:  
 

g) Você acredita que as Empresas podem ajudar  a resolver ou aliviar estes problemas? 
Resposta:  
 

h) No seu entendimento, como podem as corporações contribuir? 
Resposta:  
 

i) Por que deve as corporações contribuir? 
Resposta:  
 

j) Finalmente,  como  você vê estas corporações  “lidando” com os problemas sociais brasileiros? 
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Resposta:  
03.2  - Escreva  abaixo as quatro primeiras palavras que lhe vem  a mente  a partir da 
expressão:   “ Responsabilidade Socioambiental Corporativa” ou “Atuação Responsável” . 

Nota: A resposta dever ser a mais espontânea possível, procure não elaborar 
racionalmente o que vai expressar, deixando fluir as idéias mais imediatas que tiver.  É 
algo como usar a técnica conhecida como “brainstorming”  (tempestade de idéias), 
portanto responda de forma livre, não é necessário pensar detidamente sobre o que vai 
responder. 

 
“RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CORPORATIVA” FAZ  ME LEMBRAR  DE: 

01  
02  
03  
04  
 
03.3 - Estabeleça uma hierarquia, uma ordem de importância em relação aos conceitos de 
“Responsabilidade Social Corporativa”, que você identificou na pergunta anterior, 
classificando como 1 a expressão mais importante entre as que tinha citado, 2 a segunda e 
assim sucessivamente: 
01  
02  
03  
04  
 

 
03.4 – Solicitamos que você manifeste sua concordância ou não em relação às afirmações 
abaixo, colocando um “x”naquela resposta que considerar a mais acertada, justificando-
a. 

 
Nº. Afirmações Concordo Concordo em 

parte 
Discordo Não sei 

Responder 
 
01 

A Responsabilidade Sócio-ambiental 
Empresarial esta se expandindo no Brasil 
porque o Estado tem diminuído sua 
participação 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
02 

As ações em RSA das Empresas devem ser 
independentes do governo. 
 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
03 

As empresas devem buscar maior 
participação da comunidade em seus Projetos 
de Responsabilidade Socioambiental 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
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Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

04 Deveria haver maior transparência sobre os 
Projetos de RSA das Empresas. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
05 

Estabelecer Projetos de RSA Empresarial 
pode ser um meio de obtenção de vantagens 
competitivas. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
06 

Conheço  o movimento da Indústria Química 
chamado de “Atuação Responsável” 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
07  

Tomei conhecimento e/ou conheço os 
Projetos de Responsabilidade Empresarial 
das Empresas da minha região. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
08 

As empresas antes de iniciarem um Projeto 
Socioambiental consultam a comunidade para 
assegurar que o projeto vai atender as 
necessidades da mesma. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta: 
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
09 

Todo Projeto de Responsabilidade Social  
deve prever necessariamente a participação 
de representantes da Empresa, do governo e 
da Sociedade Civil Organizada. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
 

Nº. Afirmações Concordo Concordo em 
parte 

Discordo Não sei 
Responder 

 
10 

Todo projeto socioambiental que conheço há 
um perfeito diálogo e uma perfeita parti-
cipação de representantes do governo, da 
empresa e  da sociedade civil organizada. 

    

Favor apresentar “justificativa” para a resposta: Resposta:  
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