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CAPITULO 4 

 ESTUDOS DE CASO 

 

4.1 Construindo indicadores de educação corporativa e de desempenho socioambiental 

 

A pesquisa partiu da hipótese de que o desempenho socioambiental apresenta uma correlação 

positiva com programas de educação corporativa ampliados, rompendo com a perspectiva 

tradicional fragmentada dos programas de treinamento das empresas. Para verificar a 

veracidade das hipóteses sugeridas, optou-se como instrumental analítico pela construção de 

dois conjuntos de indicadores que possibilitem mensurar o desempenho das empresas no 

campo da educação corporativa e na área socioambiental. Esta alternativa reflete a necessidade 

de construir parâmetros de análise comuns para as empresas que possam balizar os estudos de 

caso. Não se trata de buscar a construção de um modelo ideal de programa de educação 

corporativa para ser implementado nas organizações e sim de contribuir para o desenvolvimento 

de um instrumental analítico que possibilite avaliar de forma mais ampla as características 

organizacionais das empresas estudadas que estimulam sua educação corporativa, refletindo-se 

em seus processos de tomada de decisão e em seu desempenho socioambiental. 

 

4.1.1 Estabelecendo indicadores de educação corporativa 

 

Do exposto no capítulo 2, conclui-se que a educação corporativa deve ser analisada a partir de 

duas vertentes: o produto gerado e a construção do aprendizado. De fato, na medida em que a 

educação corporativa é entendida como um processo de gerenciamento de conhecimento nas 

organizações que possibilita que seus integrantes desenvolvam competências e habilidades, ela 

deve fomentar mudanças de performance e de comportamento organizacionais, permitindo uma 

melhor adaptação às demandas presentes no ambiente. Assim, procurou-se identificar um 

conjunto de características organizacionais que tendem a incrementar a efetividade deste 

modelo, favorecendo a construção e disseminação do conhecimento socioambiental, refletindo 

em um melhor desempenho das organizações neste campo. 

 

Os indicadores que avaliam as características organizacionais que estimulam o processo de 

educação corporativa apresentados a seguir foram construídos a partir da contribuição de 
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diversos autores citados no capítulo 2, especialmente Argyris, Schön, Fleury, Senge, Banerjee e 

Caroli, e se encontram divididos em quatro categorias: 

 

a) Organização do trabalho: envolve a estrutura organizacional e os sistemas de 

compartilhamento das informações; 

b) Atividades de treinamento e aprendizado: envolvem os recursos destinados a estas 

atividades, as modalidades e abrangência dos cursos oferecidos, a valorização de novas 

qualificações para a mobilidade do indivíduo na organização; 

c) Natureza das relações de trabalho internas e externas: inclui o grau de interação dos 

indivíduos na organização, favorecendo a colaboração e cooperação, e as relações 

estabelecidas com terceiros, como sindicatos e fornecedores; e 

d) Incorporação da visão socioambiental pelos funcionários: envolve a declaração de missão da 

organização, a forma de organização da área ambiental, sua integração com as demais 

áreas da empresa e a variedade e amplitude de programas de formação em meio ambiente, 

saúde e segurança. 

 

4.1.2 Estabelecendo indicadores de desempenho socioambiental 

 

Para definir os indicadores socioambientais adotados neste trabalho, é importante destacar, em 

primeiro lugar, alguns aspectos recentes dos debates atuais em torno desta temática. 

 

A partir do início da década de 90, este campo de estudo tem recebido cada vez maior atenção 

por parte de acadêmicos, profissionais de empresas e representantes de órgãos governamentais 

e não governamentais. Percebe-se um esforço para ampliar o debate em torno da montagem de 

indicadores que reflitam não apenas o desempenho ambiental das organizações, mas também 

sua performance social. Isto decorre da percepção de que as variáveis ambientais e sociais 

tornam-se cada vez mais indissociáveis e que a avaliação de desempenho das empresas a 

partir de indicadores exclusivamente econômicos negligenciam uma série de outros impactos 

das organizações no ambiente em que atuam. 

 

Como afirmam Stankey et al. (1998), “performance social corporativa” é um conceito multi-

facetado impactado por uma série de variáveis organizacionais, entre as quais destacam-se a 

performance financeira, a performance ambiental, os impactos sociais e as políticas e programas 

sociais. 



   

 

                                                                                                                         155 
 

 

Considerando o desenvolvimento de indicadores de performance ambiental, verifica-se que este 

campo de conhecimento tem sido foco de atenção de diversos estudos em todo o mundo 

(Atkinson et al., 1996; IMD, 1996; Tyteca et al, 1997). Da mesma forma, órgãos governamentais 

como a Agência Ambiental Européia (EEA, 1997) e a Agência de Proteção Ambiental norte-

americana – EPA, além de outras entidades como a ISO, o World Resources Institute e o 

programa Atuação Responsável, têm construído metodologias nessa área. 

 

Diante da variedade de usuários e interessados pelos indicadores de performance ambiental, 

prolifera uma infinidade de formas diferenciadas de avaliar este desempenho. O resultado é uma 

mescla de jargões que misturam termos similares com diferentes interpretações, muitas vezes 

contraditórias. Exceto por um conjunto similar de normas e padrões em alguns países, focado na 

emissão de poluentes, vazamentos e outras medições de não-conformidade ambiental, não há 

um padrão definido de indicadores que permita a comparação entre empresas ou nações.  

 

Em comum, os múltiplos indicadores desenvolvidos têm como objetivo quantificar o impacto das 

atividades empresariais sobre o meio ambiente, avaliar sua importância e monitorar melhorias. 

Além disso, os indicadores são usados para simplificar uma variedade de dados complexos e 

facilitar o planejamento e o acompanhamento do desempenho de uma organização, setor ou 

nação. 

 

Com efeito, buscar tornar os indicadores compreensíveis para o público, sem simplificação 

exagerada, tem sido uma preocupação de longa data dos pesquisadores. Muitos analistas têm 

desenvolvido indicadores estandardizados que, além de serem simples o suficiente para auxiliar 

a tomada de decisões, permitem ao público externo acompanhar o desempenho das 

organizações cujas atividades econômicas impactam o meio ambiente. 

 

Este esforço para estabelecer um conjunto de indicadores de performance ambiental 

universalmente aceito, no entanto, esbarra em algumas dificuldades no campo ambiental. À 

diferença dos indicadores financeiros, medidos em moeda, os indicadores ambientais 

apresentam uma variedade de medidas diferentes. Isto decorre do fato de se tratar de problemas 

complexos e inter-relacionados, exigindo dois ou mais indicadores para descrever cada 

problema. 
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Os indicadores de performance ambiental envolvem desde toneladas de lixo ou de resíduos 

gerados até litros de água consumidos, passando por quilowatts/hora de energia consumida ou 

hectares de floresta destruída. Com isso, torna-se complexa a tarefa de estabelecer um 

indicador único e universal de desempenho ambiental que se adeqüe ao universo variado. 

 

Os analistas se deparam, portanto, com a necessidade de escolher uma gama de indicadores ou 

uma combinação deles na forma de uma medida agregada. Ott (1978) chama essa gama ou 

combinação de indicadores de “perfil”. Um perfil de indicadores oferece informações para a 

tomada de decisões, porém, dependendo do número de indicadores contidos no perfil, ele pode 

dificultar seu uso e interpretação. A alternativa é adotar medidas mais fáceis de serem utilizadas 

e interpretadas, embora corra-se o risco de haver uma simplificação exagerada e de que alguma 

informação seja mascarada. 

 

Apesar dessas dificuldades, alguns avanços e consensos já estão se delineando, como, por 

exemplo, medidas de desempenho ambiental associadas a medições econômicas para criar 

medições de ecoeficiência. Trata-se, atualmente, de uma medida-chave dentro da comunidade 

de negócios, e ela expressa tipicamente o impacto ambiental por unidade de valor agregado, 

como por exemplo, matérias-primas ou energia por unidade monetária de valor econômico 

agregado (Ranganathan, 1998). 

 

Com o surgimento da certificação ISO 14000 que estabelece alguns termos e definições 

igualmente relacionados aos indicadores de performance ambiental, delineia-se uma tendência 

para o estabelecimento de um tripé para a montagem de um perfil de indicadores. A ISO 14000 

distingue três tipos de indicadores: operacionais, gerenciais e de condição ambiental (ISO, 

1996). Essa classificação espelha o modelo desenvolvido pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico – OCDE para analisar o desempenho ambiental dos países. 

Estes indicadores são assim definidos (OCDE, 1993): 

 

a)  Indicadores Operacionais: medem impactos efetivos ou potenciais sobre o meio ambiente, 

como a queima de combustíveis fósseis ou a conversão de recursos florestais em celulose; 
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b)  Indicadores Gerenciais: medem esforços para reduzir ou mitigar efeitos ambientais, como os 

gastos de uma empresa para melhoria da eficiência do consumo de energia ou em 

programas de treinamento ambiental; 

c)  Indicadores de Condição Ambiental: medem a qualidade ambiental, como a concentração da 

poluição do ar ou mudanças climáticas gerais. 

 

Essas três classes de indicadores ambientais, em tese, estão interrelacionadas e podem ser 

úteis para a tomada de decisões. Por exemplo, os esforços gerenciais, como os programas de 

treinamento ambiental, devem procurar reduzir os vazamentos e emissões de poluentes, 

resultando em uma maior qualidade ambiental. Na prática, no entanto, estas relações são 

efêmeras e não muito claras. É muito difícil detectar a contribuição de uma única empresa para o 

fenômeno do aquecimento global, devido ao uso e queima de combustíveis fósseis ou à emissão 

de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. 

 

Apesar dessas limitações, o desenvolvimento de indicadores continua avançando no âmbito da 

ISO, por meio da ISO 14031, apresentada por ora na forma de esboço que lista mais de 100 

indicadores de performance ambiental. 

 

Além da ISO, os avanços registrados no campo dos indicadores decorrem de iniciativas 

voluntárias comprometidas com uma melhor avaliação do desempenho ambiental de países e 

organizações, como a Coalisão CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), 

composta por mais de 500 entidades, incluindo organizações ambientalistas e sociais, além do 

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for 

Sustainable Development - WBCSD), integrado por 50 líderes empresariais de várias nações. 

 

Destaca-se também nesse debate a proposta recentemente apresentada pelo World Resources 

Institute (WRI), organização não-governamental sediada em Washington, reunindo um conjunto 

de indicadores que possam atender às necessidades dos diferentes atores. Com base em 

pesquisas efetuadas junto às empresas sobre o uso dos indicadores e na compilação de mais de 

50 propostas de conjuntos de indicadores de performance ambiental, o WRI criou seu próprio 

instrumento de avaliação, denominado “indicador de sustentabilidade”, definido como “a 
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informação usada para medir e motivar o progresso rumo às metas de sustentabilidade”, como 

segue (Ranganathan, 1998): 

 

a)  Indicadores de performance econômica: envolvem as práticas contábeis e financeiras dos 

negócios, como investimentos, lucro, participação de mercado, entre outros; 

b)  Indicadores de performance ambiental: envolvem quatro elementos-chaves, como o uso de 

materiais e matérias-primas, consumo de energia, resíduos gerados e emissões de 

poluentes; 

c)  Indicadores de performance social: também envolvem quatro elementos-chaves, como 

práticas empregatícias, relações com a comunidade, ética e impactos sociais do produto. 

 

Sendo os indicadores de performance econômica já bastante conhecidos, é interessante 

detalhar um pouco mais os indicadores de performance ambiental e social. 

 

Foram definidas quatro categorias de indicadores de performance ambiental que procuram 

identificar se produtos, processos e serviços efetivamente previnem a poluição e encorajam a 

eficiência no uso dos recursos: 

 

a)  Uso de materiais: relacionado às quantidades e tipos de materiais usados. Esse indicador 

acompanha a trajetória das matérias primas e subcomponentes comprados, sua estocagem e 

processamento, distinguindo sua composição e fontes. Está intimamente relacionado com a 

eficiência produtiva e, por conseguinte, com os custos; 

b)  Consumo de energia: relacionado às quantidades e tipos de energia usada e gerada. É 

análogo ao indicador de uso de materiais, diferenciando os tipos de recursos energéticos e 

combustíveis utilizados ou gerados; 

c)  Saída de não-produtos: relacionado às quantidades e tipos de resíduos gerados após a 

reciclagem, tratamento ou disposição. Permite identificar se há eficiência produtiva. 

Representa o desperdício de recursos, além de custos extras com sua gestão; e 
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d)  Emissão de poluentes: relacionado às quantidades e tipos de poluentes emitidos no ar, água 

e solo. Reflete a introdução de materiais no meio ambiente e inclui produtos químicos e 

tóxicos, assim como gases que provocam o efeito estufa, resíduos sólidos e outros poluentes. 

 

Desses quatro indicadores, o maior progresso observado tem sido no campo do monitoramento 

da emissão de poluentes, provavelmente estimulado pelo maior rigor da legislação. Além disso, 

em algumas empresas, informações sobre saída de não-produtos ou sobre o consumo de 

energia já estão sistematizadas e, em um número mais reduzido de organizações, informações 

sobre uso de materiais estão em processo de sistematização. Neste caso, como comentam Ditz 

et al. (1997), algumas informações, particularmente sobre as matérias-primas, são guardadas 

pelas empresas como assuntos confidenciais e, embora façam seu acompanhamento, elas não 

se encontram disponíveis para as outras partes interessadas. 

 

No caso dos indicadores no campo social, os trabalhos desenvolvidos são bem mais recentes. 

Para Hanson (1995), não há uma metodologia única e amplamente aceita no campo de auditoria 

social. Por isso mesmo, é possível encontrar diversos estudos sendo desenvolvidos nesse 

campo no intuito de estabelecer critérios e padrões de peformance social. Estes indicadores 

encontram-se divididos em duas categorias principais: 

 

a) Variáveis internas: missão da empresa, valores da organização, satisfação com salários, 

condições de trabalho,  segurança no trabalho e relação com acionistas; e 

b) Variáveis externas: relações com fornecedores e consumidores, contribuições para a 

mudança social, benefícios sociais do produto e relações com o setor público e a 

comunidade. 

 

Importante destacar que, no Brasil, a preocupação com os indicadores de sustentabilidade 

empresarial é bastante recente. Nesse campo, o principal porta-voz das empresas é o Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS, criado em 1997 e 

associado ao Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável – WBCSD. 

Em 1998, o CEBDS lançou o primeiro “Relatório de Sustentabilidade Empresarial” 

sistematizando as informações fornecidas por 27 empresas. Em 1999, foi publicado o segundo 
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relatório com os indicadores de 35 empresas de seus 51 associados. Os indicadores 

sistematizados são bastante semelhantes aos que foram apresentados acima, incluindo, além 

dos indicadores de desempenho econômico, os indicadores ambientais (consumo de energia, 

emissões, redução de perdas e reciclagem) e indicadores sociais (políticas de benefícios para os 

empregados, investimentos em saúde e segurança e ação em programas sociais na 

comunidade) (CEBDS, 1999). 

 

Ainda que recente esta preocupação, percebe-se uma tendência em ampliar as variáveis sociais 

e ambientais a serem mensuradas e integrá-las na análise, em função de sua interdependência, 

procurando o desenvolvimento de um conjunto de indicadores que reflitam o desempenho 

socioambiental das organizações. 

 

4.1.3 Aplicação dos indicadores de educação corporativa e de desempenho socioambiental 

 

A partir dos dados apresentados foram construídos dois conjuntos de indicadores. Os 

indicadores de educação corporativa foram divididos em quatro categorias, enquanto os 

indicadores socioambientais foram divididos em seis categorias, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Indicadores de educação corporativa e de desempenho socioambiental 

 

Educação Corporativa Socioambiental 

1. Organização do trabalho                               1. Indicadores Econômicos25 

2. Atividades de treinamento e aprendizado 2. Consumo e utilização de matérias-primas 

3. Natureza da relações de trabalho 3. Consumo de energia 

4. Incorporando a variável socioambiental 4. Produtos gerados 

 5. Emissão de Poluentes estratégias de Ecoeficiência 

 6. Performance Social 

 

 

                                                           

25 Embora não seja o foco desta pesquisa analisar o desempenho econômico das organizações estudadas, optou-se 
por incluir algumas variáveis econômicas no desempenho socioambiental das empresas por se tratar de um fator 
que pode afetar negativa ou positivamente este desempenho. 
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Para estabelecer se há uma correspondência efetiva entre os processos que favorecem o 

aprendizado nas organizações e o desempenho socioambiental, cada uma das quatro categorias 

construídas nos campos da educação corporativa e das seis categorias de desempenho 

socioambiental foram avaliadas segundo uma escala de pontuação que varia de 1 a 4 pontos: 

 

- os que contribuem para um nível insatisfatório de educação corporativa e de performance 

socioambiental  (1 ponto); 

- os que contribuem para um nível regular de educação corporativa e de performance 

socioambiental (2 pontos); 

- os que contribuem para um nível bom de educação corporativa e de performance 

socioambiental (3 pontos); e 

- os que contribuem para um nível muito bom de educação corporativa e de performance 

socioambiental (4 pontos). 

 

A avaliação de cada indicador entre o nível inferior 1 e o superior 4 obedeceu aos seguintes 

critérios construídos a partir das contribuições dos debates atuais sobre aprendizado nas 

organizações e sobre indicadores socioambientais. 

 

1. Organização do trabalho 

 

- Estrutura funcional fortemente hierárquica, grau baixo de interação entre as unidades 

funcionais, alta segmentação de tarefas e fluxos verticais de comunicação (1 ponto) 

- Estrutura por produtos ou por funções, hierárquica, grau médio de interação entre as 

divisões e unidades funcionais e fluxos verticais de comunicação (2 pontos) 

- Estrutura por produtos ou por funções, alto nível de integração entre as divisões e unidades 

funcionais e fluxos horizontais de comunicação (3 pontos) 

- Estrutura matricial, ênfase no trabalho em equipes multidepartamentais, fluxos horizontais de 

comunicação (4 pontos) 

 

2. Atividades de Treinamento e Formação 
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- Não há dados sistematizados sobre as atividades de formação sendo que esta se restringe a 

treinamentos pontuais para operação de novas tecnologias (1 ponto) 

- Recursos destinados às atividades de formação correspondem a menos de 0,5% do 

faturamento da empresa, incluindo treinamentos e cursos internos de curta duração (2 

pontos) 

- Recursos destinados às atividades de formação correspondem a menos de 1% do 

faturamento, incluindo treinamentos e cursos de curta duração (3 pontos) 

- Recursos destinados às atividades de formação correspondem a mais de 1% do 

faturamento, incluindo treinamentos, cursos de curta duração e incentivo a programas de 

educação continuada fora do ambiente de trabalho (4 pontos) 

 

3. Natureza das relações de trabalho 

 

- Relações altamente conflituosas e pouco colaborativas com funcionários e sindicato (1 

ponto) 

- Relações conflituosas e pouco colaborativas com funcionários e sindicato (2 pontos) 

- Relações pouco conflituosas e colaborativas com funcionários e sindicato (3 pontos) 

- Relações altamente colaborativas e pouco conflituosas com funcionários e sindicato (4 

pontos) 

 

4. Incorporando a variável socioambiental 

 

- Declaração de missão não contempla prioridades ambientais. Departamento de meio 

ambiente responsável exclusivo pela gestão ambiental e desenvolvimento de poucas 

atividades de treinamento e formação no campo ambiental (1 ponto) 

- Declaração de missão contempla objetivos ambientais. Departamento de meio ambiente 

responsável exclusivo pela gestão ambiental e desenvolve atividades variadas de 

treinamento e formação no campo ambiental (2 pontos) 

- Declaração de missão contempla objetivos socioambientais. Há uma co-responsabilização 
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dos objetivos ambientais entre o departamento de meio ambiente e demais unidades 

operacionais, além de diversas atividades de treinamento e formação no campo ambiental (3 

pontos) 

- Declaração de missão contempla objetivos socioambientais. O departamento de meio 

ambiente está integrado às atividades de saúde e segurança. Há uma co-responsabilização 

das objetivos ambientais entre o departamento de meio ambiente e demais unidades 

operacionais, além de diversas atividades de treinamento e formação no campo 

socioambiental (4 pontos) 

 

5. Indicadores econômicos 

 

- Diminuição do faturamento e da participação no mercado dos principais produtos (1 ponto) 

- Estabilidade do faturamento e da participação no mercado dos principais produtos (2 pontos) 

- Crescimento do faturamento e da participação no mercado dos principais produtos (3 

pontos) 

- Crescimento significativo do faturamento e da participação no mercado dos principais 

produtos (4 pontos) 

 

6. Consumo de matérias-primas 

 

- Aumento da eficiência do uso das matérias-primas e emprego de inputs altamente tóxicos na 

produção (1 ponto) 

- Aumento da eficiência do uso das matérias-primas e emprego de inputs de média toxicidade 

na produção (2 pontos) 

- Expressivo aumento da eficiência do uso das matérias-primas e emprego de inputs de média 

toxicidade na produção (3 pontos) 

- Expressivo aumento da eficiência do uso das matérias-primas e emprego de inputs de baixa 

toxicidade na produção (4 pontos) 
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7. Consumo de energia 

 

- Consumo intensivo de combustíveis fósseis (1 ponto) 

- Consumo de combustíveis fósseis e de outras fontes de energia menos poluentes, como gás 

natural e eletricidade (2 pontos) 

- Consumo reduzido de combustíveis fósseis e uso intensivo de fontes de energia menos 

poluentes, como gás natural e eletricidade (3 pontos) 

- Consumo reduzido de combustíveis fósseis, uso intensivo de fontes de energia menos 

poluentes, como gás natural e eletricidade, e geração de energia na própria unidade 

produtiva (4 pontos) 

 

8. Produtos gerados 

 

- Produtos de pequena relevância econômica e social, alta toxicidade e elevados riscos no 

processo produtivo (1 ponto) 

- Produtos de alta relevância econômica e social, alta toxicidade e elevados riscos no 

processo produtivo (2 pontos) 

- Produtos de alta relevância econômica e social, média toxicidade e médio risco no processo 

produtivo (3 pontos) 

- Produtos de alta relevância econômica e social, baixa toxicidade e reduzido risco no 

processo produtivo (4 pontos) 

 

9. Emissão de poluentes e estratégias de ecoeficiência 

 

- Destinação inadequada de resíduos sólidos perigosos e emissão de poluentes gasosos e 

efluentes líquidos acima do requerido pela legislação brasileira (1 ponto) 

- Destinação de resíduos sólidos tóxicos, emissão de poluentes gasosos e efluentes líquidos 

em conformidade com a legislação brasileira (2 pontos) 

- Destinação de resíduos sólidos tóxicos, emissão de poluentes gasosos e efluentes líquidos 
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em conformidade com a legislação brasileira e iniciativas incipientes para reciclagem e 

reaproveitamento de resíduos sólidos (3 pontos) 

- Destinação de resíduos sólidos tóxicos, emissão de poluentes gasosos e efluentes líquidos 

em conformidade com a legislação brasileira, redução da geração de resíduos tóxicos, 

redução do consumo de água e de efluentes líquidos, redução da poluição atmosférica e 

implementação de programas de minimização, reaproveitamento e reciclagem de resíduos 

(4 pontos) 

 

10. Desempenho social 

 

- Salários e benefícios abaixo da média do mercado, alto índice de acidentes industriais e 

ocupacionais e nenhum projeto social em sua comunidade. Má avaliação da associação de 

moradores, do órgão ambiental e do sindicato (1 ponto) 

- Salários e benefícios de acordo com a média do mercado, médio índice de acidentes 

industriais e ocupacionais e pouca participação em projetos sociais em sua comunidade. 

Media avaliação da associação de moradores, órgão ambiental e sindicato (2 pontos) 

- Salários e benefícios acima da média do mercado, baixo índice de acidentes industriais e 

ocupacionais e pouca participação em projeto sociais em sua comunidade. Boa avaliação da 

associação de moradores, órgão ambiental e sindicato (3 pontos) 

- Salários e benefícios acima da média do mercado, baixo índice de acidentes industriais e 

ocupacionais e intensa participação em projetos sociais em sua comunidade. Muito boa 

avaliação da associação de moradores, órgão ambiental e sindicato (4 pontos) 

 

Uma vez definidas estas categorias, foram estabelecidas as escalas de nível de educação 

corporativa e de performance socioambiental, apresentadas na tabela abaixo: 
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Tabela 14: Escalas de pontuação para avaliação da educação corporativa 

                                 e do desempenho socioambiental 

 

 ESCALA DE PONTUAÇÃO 

Nível de Desempenho Aprendizado Desempenho 

socioambiental 

Insatisfatório 4 a 7 6 a 10 

Regular 8 a 10 11 a 15 

Bom 11 a 13 16 a 20 

Muito Bom 14 a 16 21 a 24 

 

A partir da definição dos indicadores e de sua forma de mensuração, iniciou-se a realização dos 

estudos de caso. 

 

4.2 Empresa A 

 

4.2.1. Caracterização da região 

 

Cubatão é um pequeno município da Baixada Santista, no Estado de São Paulo, com 148 km2 

de extensão, com uma população de 97.000 mil habitantes. Seu espaço geográfico é constituído 

por 57% de serras, 25% de mangues e 18% de planícies e mangues aterrados. Foi sobre uma 

área mínima - 26 km2 - que se construiu um dos maiores Pólos Petroquímicos e Siderúrgicos do 

país (ACPO, 1999). 

 

Tendo como maior atrativo para as empresas a proximidade de São Paulo, seu grande mercado 

consumidor, Cubatão passou a abrigar, na década de 50, um incipiente mas promissor centro 

petroquímico, representado por pequenos empreendimentos de grandes produtores mundiais, 

como a Union Carbide, a Borden Chemical (Alba), a Cities Service (Copebrás), a Koppers (CBE) 

e a Rhodia, produzindo, respectivamente, polietileno de baixa densidade, metanol, negro-de-

fumo, estireno, álcool isopropílico e acetona (DI, 1979). 

 

A consolidação do Pólo Petroquímico de Cubatão foi acompanhada pelo crescimento da 

indústria siderúrgica, com o início das atividades da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) em 
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1965, e da indústria de fertilizantes, a partir da década de 70. Atualmente, a região de Cubatão 

conta com 22 indústrias, das quais nove são de produtos químicos e petroquímicos. 

 

O descaso das empresas em relação à degradação ambiental, associado às condições 

topográficas da região, que desfavorecem a dispersão da poluição, acabaram por expor sua 

situação na mídia, como comentado no capítulo 3, concorrendo para um aumento significativo da 

pressão sobre as empresas, o que ocorreu somente a partir da década de 80. 

 

Depois da região ficar conhecida como o Vale da Morte, os investimentos em controle de 

poluição lograram reduzir parte dos problemas de poluição do ar e dos recursos hídricos. O Rio 

Cubatão, por exemplo, considerado morto na década de 80, começa hoje a apresentar sinais de 

recuperação com a volta da fauna aquática. 

 

Persistem ainda, no entanto, problemas em relação à destinação adequada de resíduos tóxicos 

e outros problemas de poluição associados, especialmente, às indústrias siderúrgicas e de 

fertilizantes. 

 

4.2.2 Caracterização da empresa A 

 

a) A empresa A e sua história 

 

A empresa A, que tem como acionista majoritário uma organização norte-americana, associada 

ao capital nacional, iniciou suas atividades em 12 de abril de 1964. A fábrica começou a operar 

em maio de 1965, com capacidade instalada inicial de 16.000 ton./ano de cloro e 18.000 ton./ano 

de soda cáustica. Seu projeto representava, na época, a mais avançada tecnologia de 

industrialização de cloro-soda e derivados, então desenvolvida na Itália26. 

 

Como as demais empresas instaladas na região, a escolha do local deveu-se a diversos fatores, 

destacando-se: 

 

                                                           

26 As informações apresentadas a seguir foram coletadas a partir do material institucional disponível da empresa A e 
de uma série de entrevistas realizadas de fevereiro de 1998 a dezembro de 1998. Em anexo, encontra-se uma lista 
das entrevistas efetuadas. 
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• a proximidade do porto de Santos, fundamental para o recebimento das matérias-primas e o 

escoamento da produção; 

• a infra-estrutura já existente em virtude do início do processo de industrialização em Cubatão 

nos anos 50; e 

• a proximidade do mercado consumidor na cidade de São Paulo. 

 

Em 1966, a empresa A duplicou sua produção diária, sendo que a organização chegou ao início 

da década de 70 com uma produção de 300 ton./dia de soda cáustica e, no final da década, 

começou um novo processo de expansão produtiva que lhe permitiu atingir a capacidade de 600 

ton./dia de soda cáustica a partir de 1981. Hoje, devido a operações de desgargalamento da 

produção e aumento da eficiência, a organização tem capacidade para mais de 750 ton./dia de 

soda cáustica.  

 

Desde sua implantação, foram investidos mais de US$ 290 milhões, criando uma capacidade 

instalada de 1.117.000 ton./ano para seus principais produtos. 

 

b) Estrutura Produtiva 

 

A empresa A produz cloro, soda cáustica, hidrogênio, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e 

dicloroetano (EDC), utilizando como insumos cloreto de sódio (sal), energia elétrica e etileno, por 

meio de dois tipos de tecnologia de eletrólise: células eletrolíticas a diafragma e células 

eletrolíticas a mercúrio. 

 

Sua estrutura produtiva é composta por 6 unidades, além das áreas destinadas ao recebimento, 

beneficiamento e armazenamento das matérias-primas, sistemas de tratamento de efluentes, 

estação de carregamento de produtos, entre outros. 

 

Há dois conjuntos de células onde o processo de eletrólise é realizado, utilizando como insumos 

cloreto de sódio (sal), energia elétrica e água, gerando cloro, soda cáustica e hidrogênio. Um 

deles contém 84 células de diafragma e o outro 56 células a mercúrio. As demais unidades 

produtivas são: unidade de hipocloríto de sódio; unidade de soda anidra; unidade de ácido 

clorídrico; unidade de EDC. 
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As tabelas a seguir indicam a capacidade produtiva da empresa A, destacando-se as matérias-

primas e combustíveis consumidos no processo produtivo e os produtos gerados: 

 

 

Tabela 15: Consumo de matérias-primas e combustíveis 

 
Matérias-Primas Quantidades Consumidas 

Sal  30.000 ton./mês 

Eletricidade 70.000.000 kwh/mês 

Etileno 2.100 ton./mês 

Combustíveis Quantidades Consumidas 

Óleo Combustível tipo 1A 256 ton./mês 

Óleo Combustível tipo 1B 1.500 ton./mês 

                     Fonte: Empresa A 

 

Tabela 16: Capacidade instalada 

Produtos Finais Quantidades Produzidas 

Soda Líquida Comercial 50% 10.700 ton./mês 

Soda Líquida Rayon 50% 8.200 ton./mês 

Soda Anidra - Em Escama e Fundida 4.150 ton./mês 

Cloro 20.000 ton. /mês 

Ácido clorídrico 20.800 ton./mês 

Hipoclorito de Sódio 14.800 ton./mês 

EDC (Dicloroetano) 11.600 ton./mês 

Hidrogênio (Subproduto) 73.600.000 m3/ano 

            Fonte: Empresa A 

 

c) A empresa A, seus clientes, fornecedores e mercados 

 

A organização depende de poucos fornecedores. O sal grosso tem sua origem principalmente 

nas salinas do Rio Grande do Norte que enviam por navio a matéria-prima ao porto de Santos, 

sendo então transportada por caminhões até a empresa. Antes da desvalorização do real no 

início do ano 1999, parte do fornecimento de sal era proveniente do Chile, cuja pureza é maior 
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do que o similar nacional, proporcionando ganhos de produtividade. 

 

A energia elétrica, por sua vez, é fornecida pela Eletropaulo, enquanto o etileno chega à 

empresa diretamente por gasoduto proveniente do pólo de Capuava. Também são parte 

importante do processo o óleo combustível tipo 1A e 1B, fornecidos pela Petrobrás. 

 

A empresa A atua no mercado de cloro-álcalis e seus produtos são empregados como matérias-

primas nas indústrias de papel, alumínio, produtos químicos, mineração, têxtil, sabões e 

detergentes, além de serem utilizados em larga escala nas atividades de saneamento básico. 

 

Embora a competição entre as principais empresas que atuam em seu segmento de mercado 

tenha se acirrado nos últimos anos, não é um mercado que possa ser caracterizado como 

turbulento. A produção e a venda têm se mantido relativamente estáveis nos últimos anos. Ainda 

que o processo produtivo tenha sido bastante aperfeiçoado visando aumentar a produtividade e 

a qualidade do processo, em sua essência, ele pouco se modificou. A eletrólise por meio das 

células eletrolíticas a diafragma e a mercúrio é um processo consagrado que não passou por 

grandes inovações desde a implantação da empresa no país. 

 

d) A empresa A e sua política socioambiental 

 

A empresa A iniciou seu programa de gestão ambiental em 1973, nove anos depois do início de 

suas operações. Desde então, cerca de US$ 33 milhões foram investidos no controle da poluição 

ambiental, com um custo anual de cerca de US$ 2 milhões para operacionalização dos 

equipamentos de controle. Tais investimentos representam cerca de 11% do total de 

investimentos efetuados pela empresa na expansão de suas instalações produtivas. 

 

No período de 1973 a 1998, há dois marcos na política ambiental da empresa. Até 1976, ano da 

promulgação da legislação ambiental do Estado de São Paulo, seus investimentos na área 

ambiental totalizavam apenas US$ 1,2 milhões. Até então, segundo representantes da CETESB-

Cubatão, o tratamento de mercúrio ainda era precário pois a empresa não tinha um sistema de 

tratamento total da quantidade gerada. Também na mesma época, segundo o órgão, havia 

muitas reclamações da população em função do cloro jogado no ar, causando problemas como 

irritação dos olhos. Dessa forma, ainda que a empresa já contasse com um setor específico de 

meio ambiente, ele ocupava uma posição secundária em sua estratégia. 
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De 1977 até 1980, no entanto, os investimentos acumulados em controle de poluição subiram de 

US$ 3,9 milhões para US$ 9,8 milhões, coincidindo com o início da legislação estadual. Este 

salto reflete os primeiros investimentos de grande porte feitos pela organização para a melhoria 

de seu controle ambiental, destacando o tratamento dos efluentes mercuriais e sua 

neutralização. 

 

Mas seria somente a partir da década de 80, coincidindo com o Plano de Controle de Fontes de 

Poluição da CETESB, iniciado em 1982, que mudanças mais significativas iriam ocorrer em sua 

política ambiental. Na época, o órgão ambiental solicitava a implementação dos seguintes 

programas: 

 

• instalação de um sistema automático para neutralização do solo; 

• depósito de resíduos sólidos domésticos em locais adequados; e 

• destino dos resíduos sólidos mercuriais de forma adequada. 

 

Pelas informações coletadas nessa pesquisa, conclui-se que as novas demandas presentes no 

ambiente no início da década de 80 encontraram um ambiente receptivo na organização, uma 

vez que se detecta importantes mudanças na forma de trabalho na área ambiental. Em 1983, por 

exemplo, foi criada a Comissão Interna de Meio Ambiente (CIMA), coordenada pelo gerente da 

fábrica e integrada pelos gerentes de produção, manutenção, mecânica, construção e 

montagem, laboratórios e meio ambiente. 

  

Em 1987, a empresa A atendeu às exigências da CETESB por meio do Programa de Controle de 

Fontes de Poluição, sendo a primeira empresa a receber a licença definitiva de funcionamento 

concedida pelo órgão ambiental. Vale destacar que a empresa A atingiu sua meta antes de 

qualquer outra empresa do Pólo, dentro do cronograma estabelecido pelo órgão ambiental. Além 

disso, em 1989, durante a realização de um segundo levantamento focalizando as fontes 

secundárias, a empresa teve que fazer apenas reajustes, considerados pelo órgão ambiental 

como mudanças de segunda geração para as empresas que já tinham boa performance 

ambiental. 

 

Além de todas essas inovações, a empresa A continuou investindo em equipamentos de controle 
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de poluição e na melhoria do processo. Até o final de 1994, ela mais que dobrou seu 

investimento em controle ambiental atingindo a cifra acumulada de US$ 21,6 milhões.  

 

Finalmente, em 1995, os investimentos ambientais da organização deram um novo salto em 

função da implantação da nova unidade de EDC. Segundo o Diretor Industrial da empresa A, 

para um investimento total de US$ 40 milhões na nova unidade, cerca de US$ 10 milhões 

corresponderam a investimentos em equipamentos de controle ambiental, destacando-se 

incineradores e tratamento biológico dos efluentes. 

 

As atividades socioambientais da empresa têm resultado em prêmios e reconhecimento público, 

tais como: o “Selo Verde”, outorgado em 1992 pela Sociedade para o Incentivo ao 

Gerenciamento Ambiental - SIGA, o “FIESP de Mérito Ambiental”, em 1995, menção honrosa 

oferecida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o “Eco - Participação 

Comunitária”, também concedido em 1995 pela apresentação do trabalho “Comunidade Contra a 

Cólera e a Poluição das Águas”. 

 

Como prêmios internacionais, recebeu o “Mérito Ambiental”, consecutivamente de 1989 a 1996, 

e o “Excelência em Meio Ambiente”, em 1989, 1990 e 1995, ambos concedidos anualmente pela 

associada norte-americana. Tais prêmios advém da participação da organização em um 

programa internacional de qualidade ambiental, instituído pela acionista norte-americana, no qual 

as 57 fábricas do Grupo se propõem a atingir as seguintes metas: 

 

• redução anual de 10% de emissões gasosas; 

• redução anual de 20% na quantidade de efluentes líquidos lançados; 

• redução anual de 5% na geração de resíduos sólidos nocivos. 

 

A empresa A também é signatária do Programa Atuação Responsável e atualmente se 

prepara para obter a Certificação Ambiental ISO 14001. 

 

4.2.3. Avaliação dos indicadores da empresa A 

 

a) Indicadores que estimulam a educação corporativa 
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1. Organização de trabalho 

 

A organização registrava 948 funcionários em 1991, número que se reduziu para 350 no final de 

1998, dos quais 270 estão alocados na fábrica de Cubatão e 80 no escritório de São Paulo. 

 

As entrevistas revelaram que, até a década de 90, a empresa A contava com uma estrutura 

departamentalizada tradicional, bastante hierarquizada e verticalizada em função do elevado 

número de chefias. O Vice-Presidente Executivo afirma que a cultura da organização vinculava o 

status organizacional ao número de subordinados de cada chefia. Nesse contexto, a 

comunicação era bastante vertical, “ruidosa” e complicada, dificultando a comunicação lateral. 

Com o objetivo de adaptar sua estrutura ao que ele classifica como “empresa de classe 

mundial”, mudanças profundas ocorreram na organização, refletindo-se em uma redução 

acentuada nos níveis hierárquicos e no número de funcionários. 

 

No momento, estão sendo discutidas as alternativas para a reestruturação mais profunda da 

empresa. Para o Gerente de Recursos Humanos, a organização possui uma estrutura 

departamental e piramidal e, por isso, as mudanças na organização devem buscar o estímulo ao 

trabalho realizado por equipes multifuncionais.  

 

Quanto aos sistemas que facilitam o compartilhamento do conhecimento tácito e explícito, 

observa-se que a empresa apresenta uma relação microcomputadores/funcionários bastante 

elevada: são 271 micros para 448 funcionários. Um sistema de rede liga toda a fábrica com o 

escritório central. Nele encontram-se diversos serviços para compartilhamento das informações. 

Um dado interessante é a inclusão de um software atualizado quinzenalmente, disponibilizando 

artigos e informações sobre cursos para todos os funcionários. 

 

Os dados coletados mostram que a empresa A tem grandes desafios para implementar uma 

estrutura mais flexível e ágil. No entanto, as mudanças em curso apontam para uma política 

voltada para esses objetivos. O grau de organização do trabalho para o favorecimento do 

processo de educação corporativa pode, portanto, ser caracterizado como regular (2 pontos). 

 

2.  Atividades de Treinamento e Aprendizado 

 

O índice de escolaridade na organização é bastante elevado. A maior parte de seus funcionários 
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na fábrica possui no mínimo segundo grau completo e, no escritório, cerca de 90% têm curso 

superior. Há uma política, por parte da gerência de recursos humanos, de incentivo do 

levantamento das necessidades em treinamento e formação de cada funcionário que devem ser 

apresentadas à gerência pois ela conta com um orçamento especificamente destinado para 

estas atividades. No entanto, segundo o Gerente de Recursos Humanos, o “dia-a-dia 

sacrificante” dificulta a disseminação de uma cultura que coloque o aprendizado formal como 

prioridade para os funcionários. Dificilmente a verba alocada para atividades de treinamento e 

formação é gasta integralmente. Boa parte do aprendizado acaba sendo realizado no próprio 

local de trabalho. 

  

Interessante notar que, nos diversos departamentos, os funcionários podem solicitar a realização 

de cursos, sendo necessária a aprovação do superior localizado dois níveis acima. No entanto, 

como o aprendizado ainda não está integrado à cultura organizacional, a maior parte das 

iniciativas acabam partindo do Departamento de Recursos Humanos.  

 

Outro aspecto a se destacar é que, embora a formação e o aprendizado sejam valorizados pelos 

gerentes entrevistados, os critérios determinantes de remuneração e promoção na empresa são 

efetivamente a senioridade e o desempenho profissional. Uma informação que não foi possível 

coletar junto à empresa A é o número de funcionários que elevaram sua escolaridade desde seu 

ingresso na organização. 

 

Ainda segundo o Gerente de Recursos Humanos, em 1997 e 1998, o orçamento para as 

atividades de formação, incluindo as subvenções para cursos de idioma e informática, totalizou 

US$ 1 milhão, o que representa cerca de 0,5% do total do faturamento da empresa27. 

 

Os dados coletados demonstram que, embora estejam disponíveis recursos e informações para 

que os profissionais façam um esforço de educação continuada, o aprendizado contínuo não 

aparece como prioridade na organização. Com efeito, os recursos destinados a essas atividades 

não costumam ser gastos integralmente. Percebe-se, portanto, a existência de um potencial para 

desenvolver atividades de treinamento e formação subvalorizada pela organização, constituindo 

um desempenho regular (2 pontos). 

 

                                                           

27 Segundo os dados disponíveis no Anuário das Indústrias Químicas da ABIQUIM, o gasto da empresa em 
atividades de treinamento subiu de US$ 120 mil no início da década para mais de US$ 300 mil em 1998. 
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3. Natureza das relações de trabalho. 

 

A qualidade das relações no trabalho na organização pode ser avaliada por uma pesquisa feita 

pela empresa A junto a seus funcionários e pela avaliação do Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias Química e Petroquímica da Baixada Santista. Pesquisa realizada por uma empresa de 

consultoria revela que cerca de 85% dos funcionários afirmam que começariam seu trabalho na 

organização novamente e cerca de 90% classificam a comunicação entre os membros como boa 

ou muito boa. Segundo a avaliação do Presidente do Sindicato, a empresa A tem uma relação 

bastante colaborativa com o trabalho feito pelo sindicato e respeito por seus funcionários. 

Destaca-se que, nos últimos 10 anos, apenas um empregado procurou o sindicato para entrar 

com alguma ação trabalhista contra a empresa. Vale salientar que para o representante sindical, 

a reclamação do funcionário era improcedente. 

 

Pelos dados coletados, observa-se que a empresa vem conseguindo manter um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de seu trabalho no dia-a-dia, caracterizado por relações 

cooperativas e pouco conflituosas, o que constitui um indicador importante que potencializa o 

processo de educação corporativa (4 pontos). 

 

4. Incorporação da visão socioambiental da empresa 

 

A preocupação socioambiental no discurso se encontra presente na empresa A de diversas 

formas. Na declaração de princípios ambientais está discriminado que: “A organização conduzirá 

seus negócios mundiais de tal maneira a assegurar contínuo melhoramento na proteção do meio 

ambiente”. Também em seus princípios e valores do Sistema Qualidade, encontra-se a 

preocupação com o meio ambiente: “Atuaremos prioritariamente na defesa, conservação e 

melhoria do meio ambiente”. Nesse sentido, observa-se que a componente ambiental ocupa uma 

posição destacada na teoria declarada da empresa.  

 

Com relação à forma de organização da área ambiental, verifica-se que, até a criação da 

Comissão Interna de Meio Ambiente – CIMA, em 1983, a organização contava com um 

departamento específico de meio ambiente, dentro de sua estrutura organizacional, ligado à 

Gerência Industrial, responsável exclusivo pela ações no campo ambiental. 

 

Com a instituição da CIMA, contando com a participação do gerente de fábrica e dos gerentes de 
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produção, manutenção, mecânica, construção e montagem, laboratório, meio ambiente e 

segurança, verificou-se uma estratégia da organização para integrar os esforços no controle 

ambiental. As diversas gerências nas áreas de planejamento e acompanhamento da gestão 

socioambiental são co-responsáveis.  

 

É responsabilidade da CIMA divulgar, interna e externamente, informações sobre as ações de 

defesa do meio ambiente e promover a incorporação da visão e conscientização ambiental por 

parte dos funcionários. Entre as atividades desenvolvidas, destaca-se a “Semana do Meio 

Ambiente”, implantada desde 1984, durante a qual são realizados programas pedagógicos para 

o conjunto dos funcionários, por meio de uma série de palestras relacionadas ao tema central 

escolhido. Complementam esta iniciativa atividades lúdicas como gincanas com a participação 

de funcionários e da comunidade e ações concretas na área ambiental, como a inauguração de 

jardins, aquários, viveiros, parques, entre outras áreas paisagísticas nas instalações da empresa. 

Também durante todo o ano são oferecidas, na organização, palestras mensais sobre meio 

ambiente e segurança para os funcionários. 

 

Outro importante canal para a disseminação da consciência ambiental é o “DISK - CIQ 8.300”. 

Trata-se de uma linha telefônica com secretária eletrônica, aberta a qualquer funcionário, para 

fazer sugestões na área de segurança, meio ambiente e qualquer outro assunto de interesse dos 

funcionários na fábrica. 

 

A forma como a área ambiental se reestruturou, deixando de ser uma área isolada, passando a 

ser integrada cada vez mais a todas as atividades da organização, é um indicador importante da 

disseminação do aprendizado no campo socioambiental na empresa. Além disso, as diversas 

atividades de treinamento específico no campo socioambiental são importantes para que o 

conhecimento seja compartilhado por todos os funcionários e não se restrinja ao nível gerencial. 

Estas iniciativas estão estimulando a educação corporativa no campo socioambiental por meio 

da incorporação de habilidades e competências pelos funcionários. Os resultados deste 

processo vêm se materializando nos diversos prêmios acima mencionados, recebidos pela 

empresa nos últimos anos, indicando um bom desempenho da organização neste indicador (4 

pontos). 

 

b) Indicadores de performance socioambiental 
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1. Indicadores econômicos 

 

Embora se trate de uma companhia aberta, a empresa A não possui ações em Bolsa de Valores, 

não sendo obrigada, portanto, a disponibilizar para o público seus demonstrativos financeiros. 

Efetivamente, a empresa não o faz. Informações sobre margem operacional, margem de lucro e 

produtividade da empresa são consideradas estratégicas, não sendo fornecidas para divulgação 

externa. 

 

Informações esparsas de caráter econômico-financeiro revelam uma equilibrada saúde 

financeira da empresa, depois de um período de grande expansão do faturamento. No final da 

década de 70, a empresa A apresentava um faturamento de US$ 70 milhões, passando para 

US$ 173 milhões no final da década de 80. Em 1990, a expansão continuou, alcançado US$ 238 

milhões em 1996. Após esse período, o faturamento se estabilizou, registando US$ 236 milhões 

em 1996 e US$ 237 milhões em 1997. Em 1998, no entanto, concomitante com a crise 

econômica, houve um forte retrocesso das vendas em 18,8% e seu faturamento caiu para US$ 

177,9 milhões. Mesmo com a queda do faturamento, a empresa registrou um lucro de US$ 2 

milhões revertendo um prejuízo US$ 4,6 milhões em 1997. 

  

Os dados coletados mostram que o mercado interno é o principal foco da empresa, que conta 

com cerca de 600 clientes no Brasil. A empresa é responsável por 49% do mercado nacional de 

cloro líquido e 17% do mercado de soda cáustica. Responde também por 40% dos mercados de 

ácido clorídrico e hipoclorito de sódio.  

 

Tendo em vista os números coletados, que revelam o significativo crescimento econômico da 

empresa A até meados da década de 90 e sua estabilidade nos últimos anos, bem como sua 

importância no mercado, especialmente no que se refere ao cloro líquido, avalia-se seu 

desempenho econômico como bom (3 pontos).  

 

2. Uso de materiais e matérias-primas 

 

As principais matérias-primas na fábrica são o sal grosso e o etileno. Assim como as principais 

informações de caráter econômico-financeiro, aquelas referentes à taxa de consumo de 

matérias-primas não são reveladas. Este fato já era esperado, pois trata-se de uma prática 

mundial, devido à concorrência e competitividade entre as empresas. No entanto, pode-se 
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deduzir a partir de dados coletados junto à empresa, apresentados em anexo, que o consumo de 

cloreto de sódio e sal, duas das principais matérias-primas, apresenta uma pequena, mas 

significativa, tendência de queda. Considerando que esta redução foi acompanhada por uma 

pequena expansão da produção da década de 80 para a década de 90, verifica-se um ganho de 

eficiência produtiva e, consequentemente, redução de custos com matérias-primas. 

 

No que se refere à toxicidade das matérias-primas, o sal grosso não é classificado como 

elemento tóxico e de alto risco ambiental. Já o etileno, usado para produzir o EDC, é um gás 

tóxico que, quando inalado, pode gerar narcose ou ação irregular do coração. É considerado um 

gás de toxicidade média e possui alto grau de inflamabilidade (Plunkett, 1974). 

 

Nesse caso, tendo em vista os dados disponíveis no que se refere a ganhos de produtividade e 

toxicidade das matérias-primas, considera-se um desempenho regular da empresa neste 

indicador ( 2 pontos). 

 

3.  Consumo de energia 

 

A empresa é uma grande consumidora de energia elétrica. Seu consumo mensal de 70 milhões 

de KWh é correspondente ao de uma cidade de 120.000 a 250.000 habitantes, segundo 

informações coletadas junto à CETESB-Cubatão. Segundo dados fornecidos pela empresa, 

apesar de uma elevação do consumo desde 91 em função da expansão do processo produtivo, 

ele se mantém em níveis inferiores aos da década anterior. Do ponto de vista ambiental, embora 

a energia elétrica não seja uma fonte poluente no que se refere ao consumo, tem impactos 

ambientais relacionados à construção e operação de sua fonte geradora, as centrais elétricas. 

 

As necessidades em energia são complementadas com o uso de óleo combustível, hidrogênio - 

subproduto gerado no cátodo das células eletrolíticas - e gás natural. O impacto ambiental do 

consumo de óleos combustíveis é bem conhecido em função da contribuição da queima de 

combustíveis fósseis para o aquecimento global. Quanto ao hidrogênio, trata-se de um gás 

presente na atmosfera e não é poluente sendo, contudo, altamente explosivo e, portanto, 

apresenta elevado risco para os funcionários e o meio ambiente. Por sua vez, o gás natural é 

considerado uma fonte alternativa ao emprego de óleo combustível, com repercussões 

ambientais positivas, na medida em que, além de gerar grande quantidade de energia, é menos 

poluente que o óleo combustível em função da ausência de enxofre. Além disso, reduz a 
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necessidade de investimentos em equipamentos de controle de poluição do ar e tratamento de 

efluentes líquidos (Mucciacito, 1998). 

 

As perspectivas para a redução do consumo de energia e substituição das fontes energéticas 

atuais por outras com menor impacto ambiental são positivas. No caso unidade de EDC, por 

exemplo, o gás natural substituiu o óleo combustível. 

 

A empresa A já vem implementando outras alternativas de substituição de óleo combustível pelo 

vapor bruto adquirido de uma empresa localizada próxima, trocando parte do óleo combustível 

das caldeiras de geração de vapor. Adicionalmente, o consumo de óleo também é diminuído 

uma vez que o hidrogênio gerado internamente, no processo, é utilizado tanto como matéria-

prima na unidade de ácido clorídrico, quanto como combustível alternativo nas caldeiras.  

 

Quanto à energia elétrica, embora não existam fontes para a sua substituição completa no 

processo de eletrólise, a empresa já apresentou à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo um projeto de construção de uma central termoelétrica, aguardando licença para sua 

implementação. 

 

Considerando, de um lado, o elevado consumo de energia elétrica por parte da empresa e, de 

outro, as iniciativas já implementadas ou em fase de implementação para substituição de fontes 

de energia menos poluentes, principalmente no que se refere ao menor consumo de óleo 

combustível, avalia-se que a empresa A tem apresentado um bom desempenho na área 

energética (3 pontos). 

 

4.  Produtos gerados 

 

Todos os produtos gerados na fábrica têm relevância no cenário econômico. O cloro, por 

exemplo, tem grande importância na área de saúde, devido a seu uso no tratamento de água, 

entre outros. Já a soda cáustica é empregada para lavagem de produtos na indústria têxtil e para 

produção de óleos e gorduras comestíveis. O EDC, por sua vez, é matéria-prima para produção 

de PVC, usado na produção de tubos e conexões de água e esgoto, entre outros. 

 

No entanto, todos os produtos finais gerados apresentam algum grau de toxicidade e risco 

ambiental. Os produtos a base de soda, o ácido clorídrico e o dicloretano podem causar 
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conjuntivites, queimaduras e irritação do trato respiratório. O hipoclorito de sódio é bem mais 

tóxico podendo causar, além de queimaduras e náuseas, colapso circulatório, delírio e coma. Por 

fim, o cloro, produto de altíssima toxicidade, pode causar desde queimaduras e náuseas até 

edema pulmonar. Além disso, o ácido clorídrico e o cloro, por serem gases, apresentam elevado 

risco ambiental por seu alto grau de inflamabilidade (Plunkett, 1974). 

 

Os equipamentos e procedimentos de armazenagem e manuseio dos produtos estão de acordo 

com as exigências da CETESB. Produtos como soda, cloro, ácido clorídrico e EDC são 

transferidos dos pontos de estocagem para os caminhões sem contato direto do produto com os 

operadores. A empresa A monitora os veículos de terceiros empregados na atividade de 

transporte, por meio de um checklist. Seus empregados são orientados a não efetuar o 

carregamento do produto caso as condições do veículo de transporte se encontrem fora das 

especificações. Esta medida é importante, uma vez que a legislação estadual permite à CETESB 

aplicar penalidades em caso de acidentes não só à transportadora, mas também aos co-

responsáveis, como as empresas que geraram e compraram os produtos. 

 

Dada a relevância dos produtos gerados, associados aos seus riscos potenciais e medidas 

mitigadoras, considera-se o desempenho ambiental dos produtos como regular (2 pontos).  

 

5. Emissões poluentes 

 

A empresa A tem um número grande de informações a respeito de seu desempenho ambiental, 

o que facilita uma visão ampla da eficácia de sua política neste campo. A empresa atualmente 

apresenta dados sistematizados referentes ao controle de poluição do ar, de efluentes líquidos e 

destinação de resíduos sólidos conforme apresentado em anexo. 

 

Afim de lidar com os resíduos sólidos gerados, a empresa A vem desenvolvendo programas de 

redução de produção dos resíduos sólidos, que correspondem a alterações nos processos, 

redução e/ou eliminação de eventuais vazamentos ou efluentes a serem tratados, e alternativas 

de reciclagem e/ou reaproveitamento interno dos rejeitos. 

 

Todos os resíduos sólidos gerados são quantificados, classificados e recebem destinação 

específica. Os principais resíduos gerados são: resíduos contaminados com mercúrio, resíduos 

de amianto, lodo do tratamento biológico e lixo doméstico. 
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Os resíduos mercuriais são gerados nos processos de desmercurização de soda cáustica, do 

hidrogênio e do tratamento de efluentes mercuriais e passam por um processo de recuperação 

do mercúrio denominado “retortagem” que diminui o teor de contaminação dos resíduos. Após 

esse processo, os resíduos contaminados com mercúrio são encapsulados para confecção de 

blocos, com utilização dentro da própria fábrica. Segundo o Engenheiro de Meio Ambiente, os 

blocos apresentam teores de mercúrio 10 vezes abaixo do limite especificado pela legislação 

vigente (10 ppb contra 100 ppb). 

 

Os resíduos de amianto são gerados durante o processo de substituição do diafragma da célula 

eletrolítica, devido a sua perda de eficiência. Quando isso ocorre, o resíduo é filtrado e 

posteriormente disposto em sacos plásticos duplos, que sofrem entamboramento para envio à 

reciclagem externa para a confecção de telhas de fibro-cimento. 

 

A quantidade de resíduos sólidos perigosos, por sua vez, vem diminuindo paulatinamente ano a 

ano. Enquanto, em 1989, a empresa A gerava cerca de 48 ton./ano de mercúrio e 48 ton./ano de 

asbestos, esta média caiu respectivamente para cerca de 27,7 ton./ano e 8,3 ton./ano em 1993, 

registrando, em 1997, o volume de 10,4 ton./ano de mercúrio e 5 ton./ano de asbestos. 

 

A eficiência pode ser observada no gráfico seguinte, comparando os principais resíduos 

perigosos com os investimentos ambientais totais acumulados no período. Vale observar que os 

dados referentes a resíduos sólidos estão disponíveis somente a partir de 1989:  
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Fonte: Empresa A 

 

Por sua vez, o lodo gerado no tratamento biológico é drenado para um filtro prensa, sendo que o 

efluente retorna ao início do tratamento biológico e o lodo retido no filtro é recolhido em 

caçambas para posterior envio a aterro classe II. 

 

No que se refere aos resíduos de lixo doméstico, há um programa de separação dos resíduos 

para encaminhamento a empresas de reciclagem dos seguintes materiais: materiais ferrosos e 

não ferrosos, madeiras, papel, plástico, alumínio e vidro. Os materiais restantes são coletados 

diariamente e enviados ao aterro da Prefeitura Municipal de Cubatão.  

 

Os dados demonstram que, embora seja possível observar iniciativas para a minimização da 

produção de resíduos, a ênfase continua no tratamento e disposição final. O uso de recursos 

hídricos, por exemplo, corroboram esta informação. Se, de um lado, os índices de tratamento 

dos efluentes líquidos estão de acordo com a legislação nacional e mesmo internacional, o nível 

de reciclagem ou reuso da água é baixo. Atualmente, apenas a água da salmoura é reutilizada. 

 

Dessa forma, conclui-se que a gestão de resíduos e efluentes é considerada diferenciada em 

relação às demais empresas na região, como confirmado pela CETESB. De fato, os 

Gráfico 5: Resíduos gerados X investimentos acumulados
em controle de poluição
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investimentos em equipamentos de controle da poluição realizados especialmente a partir da 

década de 80 resultaram em efetivas reduções de poluentes por parte da empresa. Tais 

reduções são importantes uma vez que seus resíduos gasosos, efluentes líquidos e parcela dos 

resíduos sólidos são extremamente perigosos. 

 

Prevalecem, porém, poucas iniciativas direcionadas para a ecoeficiência como um melhor uso de 

recursos naturais e minimização de poluentes tóxicos antes do tratamento. Além disso, deve se 

considerar que a empresa A gera resíduos que apresentam contaminantes especialmente 

tóxicos como mercúrio, asbestos e organoclorados. Dessa forma, no contexto desta análise, seu 

desempenho ambiental é classificado como bom (3 pontos). 

 

6. Indicadores de performance social 

 

As entrevistas feitas com representantes da empresa e com o Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria Química da Baixada Santista revelam que a  organização oferece um bom ambiente de 

trabalho, além de desenvolver um relacionamento ético com seus empregados. Há um baixo 

índice de turnover na organização, sendo que grande parte de seus  funcionários trabalham na 

organização há mais de 10 anos. Segundo o Gerente de Recursos Humanos, a média salarial 

encontra-se acima da média de mercado, assim como a política de benefícios. A empresa, por 

exemplo, subvenciona a educação dos filhos dos funcionários. 

 

As entrevistas também revelaram que a organização registra um número de acidentes bastante 

reduzido quando comparado às outras empresas do Pólo. Segundo o Presidente do sindicato, de 

1996 a 1998, ocorreram três acidentes sem vítimas fatais, enquanto o conjunto das empresas do 

Pólo registrou, no mesmo período, um total de 370 acidentes, sendo que algumas delas 

acumularam mais de 30 acidentes. As medidas de segurança empregadas pela organização são 

consideradas modelo para as outras empresas pelo sindicato. 

 

Entre os equipamentos de segurança, há 15 detetores de cloro gás espalhados estrategicamente 

pela empresa, sendo 8 quantitativos e 7 qualitativos. Segundo informações do Engenheiro de 

Segurança, o número de detecções de cloro nas unidades da fábrica caiu de 679 vezes em 1987 

para 27 vezes em 1998. Complementa esta medida de segurança um programa 

computadorizado chamado de “Sistema Safer” que tem o objetivo de modelar a dispersão de 

gases perigosos, em caso de vazamento. É composto por uma torre meteorológica equipada 
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com sensores de velocidade do vento, temperatura, radiação solar e umidade, alimentando um 

software que gera informações minuto a minuto sobre tamanho, direção, concentração das 

nuvens tóxicas e das áreas potenciais a serem atingidas. Além disso, o cloro produzido nos 

circuitos de diafragma e mercúrio contém um sistema de abatimento de emergência: em caso de 

defeitos ou acidentes com o compressor de sucção, outro reserva é imediatamente acionado. 

Esses sistemas têm capacidade para abater toda a produção de cloro em um período de 15 

minutos, dispondo de uma bomba a diesel que faz a circulação da solução de soda 20% na 

eventual falta de energia elétrica. 

 

Com relação à política da organização com a comunidade, percebe-se que a empresa A também 

ocupa uma posição diferenciada. Segundo o Presidente da Associação dos Moradores do bairro 

limítrofe às instalações, a empresa A foi a primeira a realizar uma aproximação com os 

moradores em 1985. Ele afirma que a organização “é uma boa vizinha”, mostrando preocupação 

com o meio ambiente. Um ponto a se destacar foi a participação de um funcionário da empresa 

nas reuniões semanais da associação de 1990 a 1994, período em que foram realizadas 

regularmente. 

 

É também de 1985 o início do programa “Fábrica Aberta”, destinado a reverter a imagem 

negativa da empresa junto à comunidade local e que constitui iniciativa inédita entre as 

empresas do Pólo. No “Fábrica Aberta”, qualquer pessoa ou grupo pode visitar a fábrica, a 

qualquer hora do dia, sem agendamento prévio. Até julho de 1998, cerca de 35 mil pessoas já 

haviam visitado a fábrica, sendo 66% estudantes, 13% membros da comunidade local, além de 

clientes, outras empresas, ambientalistas e imprensa. Outra iniciativa importante para a 

comunidade foi a recuperação da encosta do morro onde está situada a fábrica. A área 

recuperada foi tombada pelo IBAMA como patrimônio natural, integrando hoje os 55 mil 

quadrados de área verde da empresa. 

 

Embora a empresa A tenha uma política de não apoiar financeiramente projetos da comunidade, 

segundo o Diretor Industrial, a organização fez algumas doações de cloro para a área da Serra e 

recentemente acabou fazendo a primeira doação direta para a associação dos moradores, uma 

máquina de escrever e, posteriormente, um computador. Outra iniciativa foi a realização de uma 

gincana na fábrica para recolhimento de gêneros alimentícios, distribuídos para entidades 

assistenciais em São Paulo, por iniciativa de seus funcionários. 
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A empresa também recebeu o prêmio “Eco - Participação Comunitária”, concedido em 1995, 

pela apresentação do trabalho “Comunidade Contra a Cólera e a Poluição das Águas”. Apesar 

dessas iniciativas, percebe-se que os recursos destinados ao apoio de programas comunitários 

ainda são reduzidos. 

 

Quanto às parcerias, destacam-se um convênio entre a Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (USP) e a fábrica em Cubatão, para a realização de estágios, e com a Universidade 

de Campinas (Unicamp), para o aprimoramento de testes de laboratório realizados pela 

empresa. A organização também faz parte do grupo de empresas que participam do programa 

Atuação Responsável e apoia os programas de reciclagem profissional desenvolvidos pelo 

sindicato.  

 

Pelas entrevistas realizadas com o Sindicato e a Associação dos Moradores, percebe-se que a 

empresa desfruta de posição diferenciada na comunidade e junto às autoridades 

governamentais como Ministério Público e CETESB. 

 

No entanto, é importante ressaltar que, recentemente, a empresa foi autuada com multa 

gravíssima pelo órgão ambiental (10 mil UFES, valor máximo de multa aplicável pela CETESB), 

por não ter comunicado a ocorrência de um vazamento de óleo nos efluentes, devido a um erro 

do operador, segundo o Gerente de Produção. O mais grave, para a Gerente de Controle de 

Poluição do órgão ambiental, foi o fato da empresa ocultar o acontecido. Por sua vez, a empresa 

alega que não o fez por considerar um evento de impactos ambientais reduzidos. Para a 

CETESB, contudo, a responsabilidade pela avaliação da gravidade do acidente ambiental é do 

próprio órgão, cabendo à empresa comunicar o fato. 

 

Segundo as informações coletadas junto aos diversos atores sociais, o problema do vazamento 

constitui o ponto mais polêmico da história recente da empresa. Nesse caso, em que pese todos 

aspectos positivos e diferenciados da organização em relação às outras do Pólo, esse episódio 

compromete sua transparência, refletindo-se negativamente em seu desempenho social, 

inviabilizando sua avaliação pelo grau máximo. Também considera-se que os investimentos em 

programas comunitários, elemento importante da responsabilidade social da empresa, poderiam 

ser incrementados. Nesse caso, este indicador é avaliado como bom (3 pontos). 
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4.3 Empresa B 

 

4.3.1 Caracterização da região 

 

A região do ABC tem uma população aproximada de 2.200.000 habitantes (IBGE, 1996) sendo 

composta por sete municípios, a saber: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra28. 

 

A região ocupa um espaço de destaque na economia nacional, representando 14% do PIB do 

Estado de São Paulo e 5% do PIB nacional. Seus setores industriais mais relevantes são: 

químico, metalúrgico, madeireiro, automotivo e de materiais de transportes. 

 

Nessa região, no bairro de Capuava, na divisa entre Santo André e Mauá, instalou-se o maior 

pólo petroquímico do país superando, inclusive, agrupamentos similares latino-americanos. Seu 

projeto data de meados da década de 60 e sua história confunde-se com a da empresa B. 

Atualmente, o Pólo conta com 145 empresas, sendo que 39 abastecem-se diretamente com 

produtos básicos e intermediários da organização. 

 

O Pólo de Capuava foi concebido a partir das tecnologias que tinham por base a nafta - derivado 

da destilação de petróleo bruto -, na esteira das empresas européias e japonesas que, à 

diferença das norte-americanas, não possuíam gás natural em abundância como matéria-prima 

para o setor petroquímico. A grande queima de combustíveis fósseis no Pólo de Capuava, 

somada a outros problemas decorrentes do intenso desenvolvimento urbano-industrial da região 

nas décadas de 70 e 80, contribuiu para o agravamento dos impactos socioambientais.  

 

Embora estes problemas não tenham despertado tanto o interesse da mídia como o caso de 

Cubatão, cresceu, desde o final dos anos 80, a mobilização de grupos ambientalistas atuando na 

localidade, o que estimulou uma intensificação da ação do órgão ambiental, refletindo em 

maiores investimentos das empresas em controle da poluição.  

 

4.3.2  Caracterização da empresa B 
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a) A empresa B e sua história 

 

A empresa B, tendo o capital nacional como principal acionista, iniciou suas atividades na 

década de 70 e apresentava, para a época, um arrojado projeto de implantação. O investimento 

inicial foi de US$ 72,5 milhões para montar uma estrutura com capacidade produtiva inicial de 

180 mil ton./ano de etileno. 

 

Diversas razões explicam a escolha da implantação da empresa em Santo André, como: 

 

• proximidade do mercado consumidor de produtos petroquímicos finais; 

• facilidade para obtenção de nafta, matéria-prima básica da antiga Refinaria União (atual 

RECAP), localizada em Paulínia, ou da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão; 

• disponibilidade de mão-de-obra especializada; 

• existência de uma indústria de transformação num raio de 40 km, já em operação utilizando 

matéria-prima importada. 

 

Interessante notar que, mesmo antes do início das operações, a capacidade produtiva inicial era 

inferior à demanda, o que levou a sua expansão, já em março de 1974, a conclusão de um 

etilenoduto até Cubatão. A capacidade nominal de produção da empresa B elevou-se para 300 

mil ton./ano de etileno e também foi iniciada a produção de propileno, permitindo ainda a 

recuperação de benzeno, tolueno e xilenos. A empresa representou o primeiro passo da 

indústria nacional em busca do objetivo da época: reduzir a dependência de importações. 

 

A consolidação econômico-financeira da organização e, por conseguinte, do Pólo de Capuava, 

só se deu em 1976, com a elevação do capital autorizado da empresa e faturamento recorde, 

apesar da elevação do preço do m3 da nafta - responsável por 70% de seus custos de produção. 

 

Essa fase de consolidação foi caracterizada pelo desenvolvimento de melhorias nas áreas de 

processo e utilidades, além da instalação de novas unidades produtivas, tais como: 

 

                                                                                                                                                                          

28 As informações apresentadas a seguir foram coletadas a partir do material institucional disponível da empresa B e 
de uma série de entrevistas realizadas de abril de 1998 a março de 1999. Em anexo, encontra-se uma lista das 
entrevistas efetuadas. 
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• em 1977, instalação de unidade de alquilbenzenos, com engenharia básica desenvolvida pela 

empresa; 

• em 1978, instalação de unidade de propileno de alta pureza, com capacidade para 100 mil 

ton./ano; 

• em 1980, expansão da capacidade nominal para 360 mil ton./ano de etileno, devido à 

eliminação de gargalos na produção; 

• em 1982, instalação de unidade de resinas de petróleo, produzindo 10 mil ton./ano do produto 

comercializado com larga aplicação nas indústrias de tinta, vernizes e borrachas; 

• em 1986, novo sistema de bombeio de óleo combustível, visando a redução de consumo de 

energia; 

• em 1988, encerramento do processo de duplicação da capacidade de armazenamento e a 

inauguração do Centro de Controle Operacional;  

• em 1992, conclusão do programa de modernização dos fornos de pirólise de nafta, iniciado 

em 1989. 

 

O ano de 1994, no entanto, marca uma profunda mudança na organização. Inserida no 

Programa Nacional de Desestatização, conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), torna-se uma empresa privada em 25 de janeiro do mesmo ano. 

 

A privatização representou diversas mudanças no destino da receita gerada pela empresa B. 

Segundo representantes da organização e do Sindicato da Indústria Química do ABC, em seu 

período estatal, parte dos recursos foram desviados para financiar os novos pólos petroquímicos 

em Camaçari, no Nordeste, e em Triunfo, no Sul, comprometendo sua capacidade de 

investimento. 

 

Com a privatização e as finanças em processo de saneamento, o ritmo dos investimentos foi 

elevado. Destaca-se o projeto de desgargalamento DBN-II, destinado a elevar a capacidade 

instalada de etileno para 460 mil ton./ano em um montante de US$ 200 milhões. 

 

Ocupando atualmente uma área de 741 m2, a instalação produz, além do etileno, cerca de 1 

milhão de ton./ano de outros produtos petroquímicos. Em 1997, suas vendas atingiram o volume 

de 1,44 milhões de toneladas, sendo 540 mil toneladas de etileno, das quais 445 mil destinadas 
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para o mercado interno e 95 mil para o mercado externo. O histórico e a capacidade produtiva 

estão resumidos no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Empresa B 

 

A empresa B pretende ainda dar início a um novo projeto de desgargalamento da planta 

existente, utilizando gás de refinaria e natural, fornecidos pela Petrobrás, para aumentar sua 

capacidade de produção de etileno em até 30% (até 170 mil ton./ano). O investimento previsto é 

de US$ 50 a 60 milhões, com conclusão prevista para o final de 1999. 

 

b) A estrutura produtiva 

 

A unidade de produção é composta por 12 unidades de processo, além das unidades de geração 

e distribuição de utilidades, parque de tanques de armazenamento, estação de carregamento de 

caminhões, sistemas de segurança e tratamento de efluentes líquidos. As unidades são: unidade 

de fracionamento de nafta; unidade de pirólise de nafta; unidade de hidrogenação de gasolina de 

pirólise; unidade de extração de butadieno; unidade de hidrotratamento da nafta ou 

hidrodessulfuração HDS; unidade de reforma catalítica de nafta; unidade de extração de 

aromáticos; unidade de fracionamento de aromáticos; unidade de hidrodealquilação de 

Gráfico 6: Evolução da Capacidade       
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aromáticos; unidade de isomerização de xilenos; unidade de solventes aromáticos e unidade de 

resinas de petróleo. 

 

Dentro desta grande estrutura produtiva, a principal atividade é o craqueamento da nafta, 

gerando olefinas (etileno, propileno, butadieno, butenos e isobutenos), aromáticos (benzeno, 

orto-xileno, xilenos mistos, tolueno, alquilbenzenos e resíduos), além de resinas hidrocarbônicas 

de petróleo. 

 

A tabela a seguir mostra a divisão da capacidade produtiva atual da empresa: 

 

Tabela 17. Capacidade Instalada  

Produtos Capacidade 

(1.000 ton./ano) 

Etileno 500 

Propileno Grau Químico 153 

Propileno Grau Polímero 107 

Butadieno 78 

Benzeno 198 

Tolueno 77 

Xilenos Mistos 81 

Orto-xilenos 50 

Resíduo Aromático 123 

Alquil-Benzeno 9 24 

Resinas de Petróleo 10 

Fonte: Empresa B 

 

Pode-se dizer que não há mudanças significativas em seus produtos e processos desde o início 

das operações. Embora diversas alterações tenham sido introduzidas para aumentar a qualidade 

e a produtividade, o craqueamanto da nafta é um processo consagrado, que não passou por 

grandes inovações ao longo das últimas décadas. 

 

c) A empresa B, seus fornecedores, clientes e mercados 
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A nafta de petróleo é a principal matéria-prima fornecida pela Petrobrás por meio de dutos, a 

partir de suas refinarias de Paulínia (REPLAN), do Vale do Paraíba (REVAP), de Cubatão 

(RPBC) e de Capuava (RECAP).  

 

No que se refere ao mercado de olefinas em que atua a organização, não se verifica uma 

concorrência direta entre as centrais petroquímicas. A organização atua em um mercado estável, 

com relações duradouras com seus principais fornecedores e clientes. O transporte de produtos 

até seus clientes é feito por meio de dutos e caminhões. 

 

d) A empresa B e sua política socioambiental 

 

Ao iniciar suas operações, a organização, segundo a Assessora de Qualidade, Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança, usava como parâmetro de controle de poluição a legislação norte-

americana, uma vez que a Lei 997 de poluição industrial no Estado de São Paulo só seria 

implementada em 1976. 

 

Ainda assim, a política socioambiental ocuparia, até meados da década de 80, uma posição 

secundária nos objetivos da empresa, uma vez que a Comissão Interna de Meio Ambiente, 

integrada por diversas unidades produtivas, reunia-se apenas uma vez por mês. Os principais 

impactos ambientais gerados pela empresa B nessa época eram a emissão de particulados e 

dióxido de enxofre, além da contaminação dos recursos hídricos devido ao tratamento precário 

dos efluentes. Este período também se caracteriza pela aplicação de uma série de multas por 

parte da CETESB em função da não conformidade da organização aos parâmetros ambientais. 

 

Com a ação mais intensa do órgão ambiental, a empresa B modificou radicalmente sua atuação 

socioambiental, especialmente a partir da década de 90. Entre as principais mudanças, destaca-

se a implantação, em 1992, da Assessoria de Segurança Qualidade e Meio Ambiente - 

ASQUAM, responsável por coordenar a política socioambiental, prestando assessoria às 

unidades produtivas para a melhoria do desempenho de toda a organização. No mesmo ano, a 

empresa resolveu adotar os princípios diretivos do Programa Atuação Responsável. A partir de 

então, foi iniciada uma série de investimentos em equipamentos de controle da poluição mais 

novos e eficientes. 

 



   

 

                                                                                                                         192 
 

Em 1997, a ASQUAM incorporou a área de saúde ocupacional, passando a ser denominada de 

Assessoria de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança – AQMASS. Segundo a 

Assessora, “a empresa vem desenvolvendo uma série de programas individuais nas áreas de 

segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Ela pretende melhorar o desempenho dos 

programas e ações em andamento por meio do gerenciamento do Programa Atuação 

Responsável”. 

 

4.3.3 Avaliação dos indicadores da empresa B 

 

a) Indicadores que estimulam a educação corporativa 

 

1.  Organização de trabalho 

 

No início dos anos 70, a empresa B, segundo o Chefe de Recursos Humanos, contava com 

cerca de 1.300 funcionários. Hoje, a empresa tem 590 funcionários diretos que possuem em 

média 10 anos de vínculo empregatício, além de cerca de 250 profissionais terceirizados. 

 

A empresa B manteve, por mais de duas décadas, uma estrutura tradicional fortemente 

hierarquizada, com alta segmentação de tarefas. A organização do trabalho baseada em um 

excessivo número de chefias propiciou o desenvolvimento de um fluxo de informações vertical e 

muito pouco horizontal. Além disso, essa estrutura facilitou o desenvolvimento de “feudos”, 

dificultando ainda mais a circulação interna das informações. Outro fator que comprometia o 

compartilhamento das informações foi a ausência de um sistema corporativo de dados, que só 

foi implementado em 1997.  

 

Recentemente, no entanto, a empresa B passou por uma grande reformulação. Foram 

eliminados diversos níveis hierárquicos, tornando sua estrutura mais enxuta, procurando integrar 

os diversos departamentos, privilegiando o trabalho de equipes multifuncionais. Além disso, 

desde 1997, com a implementação do sistema corporativo de dados, a organização tem se 

beneficiado de um compartilhamento mais eficiente das informações. Hoje são aproximadamente 

150 computadores para 590 funcionários. 

 

Pelas informações coletadas, as mudanças em processo na organização do trabalho têm como 

objetivo tornar sua estrutura mais flexível, ágil e integrada, consonante com a necessidade de 
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melhorar a eficiência e a eficácia das políticas da empresa. Essas mudanças, ainda que em seu 

início, constituem indicadores importantes de alterações que possam beneficiar no futuro seu 

processo de educação corporativa sendo que, neste momento, avalia-se este indicador como 

regular (2 pontos). 

 

2. Atividades de treinamento e aprendizado. 

 

O índice de escolaridade dos funcionários é bastante elevado, sendo que 80% possuem o 

segundo grau completo. As entrevistas realizadas com o Chefe de Recursos Humanos e o 

Gerente Industrial revelaram que, até meados da década de 80, a empresa oferecia cursos 

internos para seus funcionários. No entanto, segundo informações levantadas, a maior parte dos 

cursos e treinamentos, excluindo alguns internos ou individuais, foram cortados em função da 

pressão para reduzir custos a partir de meados da década de 90. Interessante notar que o 

espaço ocupado com salas de treinamento foi fechado. Além disso, como a cultura da 

organização não valoriza o papel da educação e o aprendizado, os empregados não são 

incentivados a sugerir cursos e palestras. As poucas iniciativas acabam restritas ao 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

Também não há estímulo para que os funcionários realizem cursos de especialização e outros 

fora da empresa. Os funcionários que decidem fazer cursos de especialização devem arcar com 

os custos envolvidos.  

 

Nas entrevistas, verificou-se que os critérios de remuneração e ascensão profissional não 

valorizam a aquisição de novas qualificações o que, por sua vez, não estimula os funcionários a 

fazerem um esforço de educação continuada. Os dois principais critérios de mobilidade e 

remuneração são o desempenho profissional e a senioridade dos funcionários. Por fim, não foi 

possível levantar quanto a empresa investe em programas de educação e treinamento, embora o 

Chefe de Recursos Humanos afirme ser um valor muito baixo. Pelos dados levantados, percebe-

se que, no presente momento, o papel da formação não é valorizado, prejudicando o processo 

de educação corporativa, avaliando este indicador como insatisfatório29 (1 ponto). 

 

3.  Natureza das relações de trabalho 

                                                           

29 Pelo Relatório da Industria Química (ABIQUIM), verifica-se que efetivamente não há dados disponíveis sobre a 
empresa B no que se refere a gastos com cursos e treinamentos. 



   

 

                                                                                                                         194 
 

 

A organização tem um histórico de relações de trabalho bastante complexo. Além dos “feudos” 

dentro da organização, acima comentados, as relações trabalhistas da empresa com seus 

empregados são bastante conflituosas. O processo de privatização teve forte influência sobre 

esta variável em função das grandes mudanças ocorridas. A reestruturação da empresa B e a 

redução de postos de trabalho acirraram os conflitos com os funcionários e com o sindicato. 

 

Pela entrevista realizada com o Presidente do Sindicato, percebe-se que esta relação pouco 

colaborativa e conflituosa com seus empregados e com o sindicato teve picos nas décadas de 

80 e 90, sendo que o pior momento ocorreu em 1992. Nesse ano, depois de uma explosão em 

uma unidade industrial, o sindicato entrou com um processo de interdição da empresa resultando 

na paralização das atividades da empresa por 15 dias. 

 

A partir daí, as relações melhoraram, mantendo-se estáveis até o fim de 1996, quando os 

conflitos se acirraram novamente. Em 1998, novamente os funcionários, por meio da associação 

que os representa junto ao Conselho de Administração da organização, entraram com um ação 

judicial contra os acionistas majoritários e os administradores da empresa. Não se tratava, 

entretanto, de um problema trabalhista e sim de uma queixa contra a política de preços adotada 

pelo Conselho que estaria prejudicando acionistas minoritários30. 

 

No entanto, as entrevistas também revelaram que, a partir de 1998, com a recuperação 

econômica da organização, parece haver sinais de reversão desse quadro. A introdução do 

sistema de participação de lucros, antiga reivindicação do sindicato e empregados, é um bom 

exemplo das novas relações que estão se desenvolvendo. Em 1998, o novo modelo de gestão 

organizacional estabeleceu o desenvolvimento de um sistema de remuneração estratégica, 

atrelado à missão da empresa, às metas e aos objetivos pactuados, que resultou em pagamento 

de 2,5 salários, em média, para cada empregado, a título de participação nos lucros 

(Petro&Química, 1997). 

 

Considerando o histórico conflituoso das relações de trabalho na organização e as perspectivas 

de melhoria deste indicador a partir das novas estratégias adotadas, avalia-se sua contribuição 

para o processo de educação corporativa como regular (2 pontos). 
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4.  Incorporação da variável socioambiental 

 

A declaração de missão da organização está disponibilizada em sua página eletrônica na 

Internet: “atender de maneira eficiente e rentável a demanda por produtos e serviços 

petroquímicos, assegurando a satisfação de seus clientes, acionistas, consumidores, 

comunidade e colaboradores”. Verifica-se que a variável ambiental, embora não esteja 

contemplada especificamente na declaração de missão da empresa B, aparece como um dos 

objetivos da organização no que se refere à “adotar o programa Atuação Responsável como 

padrão de comportamento”. 

 

Verifica-se que a área socioambiental sofreu grande alteração nos últimos anos. Durante muito 

tempo, a responsabilidade ambiental coube à Comissão de Prevenção e Meio Ambiente – 

CPMA, formada por representantes das unidades produtivas que se reuniam uma vez por mês. 

As principais mudanças ocorreram a partir de 1987 com a NBR 1000431 e a implementação de 

um Setor de Meio Ambiente. 

 

No entanto, só a partir de 1992, com a criação da Assessoria de Qualidade e Meio Ambiente - 

ASQUAM, ligada à Presidência, houve mudanças mais significativas na política socioambiental 

empresarial. Entre as mais importantes, destaca-se o fato das próprias unidades serem 

responsáveis pela destinação de resíduos, cabendo à ASQUAM cada vez mais o papel exclusivo 

de assessoria. Em 1997, as áreas de saúde foram incorporadas a ela, que passou a ser 

denominada de AQMASS. 

 

Quanto às atividades desenvolvidas visando a incorporação da visão socioambiental na 

organização, verifica-se que, segundo os Assessores de Meio Ambiente e Segurança, a 

modalidade e abrangência dos cursos oferecidos também foram afetados pela política de 

redução de custos da empresa. Praticamente os únicos cursos oferecidos pela organização no 

campo ambiental são palestras e treinamentos on the job, elaborados pela AQMASS. 

 

As mudanças na atuação da área socioambiental, redistribuindo a responsabilidade por sua 

                                                                                                                                                                          

30 Os representantes dos funcionários acusaram a empresa de adotar uma política de preços que onerava o 
faturamento da organização. Esta política da empresa foi tomada em função dos sócios majoritários que no caso 
são alguns dos clientes da organização. 
31 A NBR 10004 define por categorias os resíduos sólidos considerados perigosos (Valle, 1995). 



   

 

                                                                                                                         196 
 

gestão pelos diversos setores da empresa, cabendo à AQMASS um papel cada vez maior de 

assessoria, é um indicador importante para a disseminação do aprendizado socioambiental. 

Também importante foi o fato de integrar as áreas de saúde, meio ambiente e segurança, o que 

favorece uma visão mais ampla para implementação de uma política socioambiental. No entanto, 

a eficácia da gestão socioambiental se beneficiaria se fosse possível observar, na organização, 

um esforço para integrar a nova forma de atuação da AQMASS com uma política efetiva de 

treinamento e formação no campo socioambiental.  

 

No campo da conscientização e incorporação da visão socioambiental, portanto, há um espaço 

grande a ser explorado pela organização, estimulando suas políticas de treinamento e formação, 

o que contribuiria significativamente para o processo de educação corporativa, avaliando-se este 

indicador como regular (2 pontos). 

 

b) Indicadores de performance socioambiental 

 

1. Indicadores econômicos 

 

A empresa B é uma das 100 maiores empresas privadas brasileiras. No entanto, não é possível 

fazer uma análise de seu desempenho econômico sem considerar seu processo de privatização. 

Antes da privatização, os problemas financeiros se agravaram devido ao desvio de recursos para 

apoiar a instalação de outros pólos petroquímicos. A situação se tornou mais grave a partir de 

1989, quando o debate em torno da privatização se tornou mais forte no Governo. A perspectiva 

de privatização, do ponto de vista do sindicato, fez com que os novos investimentos para 

ampliação do processo produtivo fossem postergados, obedecendo a uma política deliberada do 

governo de diminuir sua capacidade de competir com Pólos mais modernos e avançados 

tecnologicamente. 

 

De fato, a organização, como primeira central petroquímica do país, já deteve 100% do mercado. 

Desde a entrada em funcionamento de outros pólos, contudo, sua participação no mercado 

diminuiu até alcançar, em 1996, seu nível mais baixo, correspondendo a 21% do mercado. 

 

Desde 1996, com a conclusão dos investimentos de US$ 200 milhões para a modernização 

atualização tecnológicas das unidades produtivas, a empresa B vem dando sinais de 

recuperação financeira. 
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Sua participação no mercado subiu para 25% em 1997 e para 30% em 1998. Conseguiu 

igualmente reverter um prejuízo de US$ 32 milhões em 1996, obtendo um lucro líquido de US$ 

32 milhões em 1997 e de mais de US$ 40 milhões em 1998. Além disso, seu faturamento em 

1997 foi de  R$ 711,1 milhões, o que representou um incremento de 60% em relação ao 

faturamento do ano anterior. Nesse período, as vendas atingiram 1,4 milhão de toneladas, 

equivalentes a 95% da capacidade instalada da empresa. 

 

A dívida líquida diminuiu de forma expressiva, passando de US$ 321 milhões em 1996 para US$ 

265 milhões em dezembro de 1997, além da redução dos custos fixos em R$ 21 milhões, devido 

à reorganização administrativa, à revisão dos contratos de compra e à entrada em operação do 

sistema corporativo de dados. Em 1998, no entanto, as vendas recuaram em 11,1% e seu 

faturamento se reduziu para US$ 594 milhões, concomitante à crise econômica vivida pelo país.  

 

A melhoria detectada em seu desempenho econômico de 1996 a 1997 não permite precisar se a 

organização entrou definitivamente em um novo período de expansão uma vez que, em 1998, o 

faturamento voltou a cair. Dessa forma, considerando os dados disponíveis até 1998, avalia-se 

sua performance econômica como regular (2 pontos). 

 

2. Consumo de matérias-primas 

 

A principal matéria-prima consumida é a nafta. Por ser considerada informação estratégica, não 

há dados disponíveis sobre seu consumo. No entanto, ressalva-se que, com os investimentos na 

modernização e na tecnologia terminados em 1996, a empresa B conseguiu um aumento de 

61% na produtividade (Mucciacito, 1998). Acrescenta-se que, em 1997, segundo informações do 

Gerente Industrial, as perdas foram reduzidas em mais de 50%, quando comparadas ao 

passado, além de atingir cerca de 99% de fator operacional. É possível inferir que este salto 

tecnológico também tenha se refletido na redução de custos com matérias-primas. Com efeito, o 

Gerente Industrial afirma que, com a modernização, foi possível reduzir os custos com matérias-

primas em função do volume menor de perda desses recursos. 

 

Com relação à toxicidade das matérias-primas, a nafta é inflamável e misturada ao ar pode 

causar explosões. Além disso, pode causar problemas de saúde como irritações nos olhos e na 

pele, sendo que a exposição prolongada ao produto pode levar à morte. Com medidas de 
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segurança apropriadas, no entanto, a matéria-prima apresenta riscos e toxicidade médios 

(Plunkett, 1974).  

 

Vale ressaltar que, em países como os Estados Unidos, a legislação ambiental obrigou todas as 

petroquímicas a substituir as matérias-primas tradicionais, como nafta e gasóleo, por gás natural 

no processo de craqueamento. As vantagens dessa substituição estão relacionadas à menor 

degradação ambiental, uma vez que o emprego de gás natural é bem menos poluente do que o 

uso das matérias-primas tradicionais. É importante notar, no entanto, que o uso de gás natural 

exige grandes investimentos nas atividades de prevenção de acidentes, já que os riscos de 

explosão associados a esse produto são bem maiores. Por se tratar de uma refinaria antiga, a 

organização não está preparada para substituir a nafta por gás natural, não vislumbrando 

nenhuma hipótese disto ocorrer no curto, médio ou longo prazos. Segundo o Gerente Industrial, 

também não há interesse em investir na mudança porque a nafta e o gás natural não 

apresentam a mesma eficiência para os produtos gerados pela empresa. 

 

Considerando os dados disponíveis referente a ganhos de produtividade e toxicidade das 

matérias-primas, considera-se um desempenho regular da organização neste indicador (2 

pontos). 

 

3. Consumo de Energia 

 

A matriz energética inclui energia elétrica, gás natural, gás residual e óleo combustível. A energia 

elétrica é empregada para o funcionamento das turbinas, sendo que seus principais impactos e 

benefícios foram acima comentados. Por sua vez, o emprego do gás natural apresenta inúmeras 

vantagens ambientais, pela ausência de enxofre, e econômicas, por aumentar a eficiência do 

processo. 

 

No momento, existem perspectivas para o uso cada vez maior do gás natural no processo. Em 

14 fornos de craqueamento de nafta e 3 de craqueamento de etano, o óleo combustível já foi 

substituído. É importante ressaltar que o uso de gás natural possibilita menor consumo de 

energia elétrica, uma vez que é possível reaproveitar o vapor formado no processo para produzir 

energia elétrica na própria unidade industrial, em um processo de co-geração. Atualmente, a 

organização está comprando 67% da energia elétrica necessária da Eletropaulo. 
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A empresa B também substituiu os maçaricos das caldeiras aquecidas à óleo combustível por 

maçaricos do tipo dual que queimam uma mistura de gás e óleo. Segundo uma assessora da 

AQMASS, a perspectiva até o final do ano é substituir totalmente o óleo combustível. Também o 

sistema Flare32 foi adaptado para funcionar com gás natural, em substituição ao óleo 

combustível. 

 

Já o óleo combustível, empregado em diversas fases do processo de produção, contribuiu para o 

agravamento da poluição do ar na região. De fato, não só a empresa utilizava grande quantidade 

de óleo combustível, como também consumia óleo com alto teor de enxofre. Na década de 90, 

porém, a empresa passou a comprar óleo combustível com baixo teor de enxofre. 

 

Por fim, a empresa B planeja dois projetos com a Rolls Royce Power Ventures, de geração de 

energia elétrica. O primeiro é destinado a garantir a auto-suficiência mediante a instalação de 

uma turbina a vapor com capacidade para gerar 30 MW, ao custo de US$ 30 milhões. O 

segundo se refere a um projeto de co-geração de vapor e energia elétrica por meio de 

combustão de gás natural. A capacidade deste projeto será de 150 MW, sendo seu custo de 

US$ 100 milhões. Este empreendimento deverá atender também outras empresas do Pólo, cujo 

consumo mensal é de aproximadamente 85 MW. O Gerente Industrial afirma que os projetos 

propiciarão uma economia no primeiro ano de funcionamento de US$ 4 milhões. A previsão de 

término da primeira fase do projeto é o final do ano 2000. 

 

Pelas entrevistas realizadas, percebe-se que a mudança em curso para substituição do óleo 

combustível por gás natural está relacionada principalmente à pressão do órgão ambiental para 

que a empresa atue de acordo com a legislação. Verifica-se, inclusive, que, em 1998, aumentou 

um pouco o consumo de óleo e diminuiu o consumo de gás natural para a produção de etileno, 

principal produto da empresa. Hoje são consumidos 170 ton./dia de óleo e 640 ton./dia de gás 

natural. 

 

O investimento nas termoelétricas constitui estratégia efetiva para redução de custos, com 

impactos ambientais positivos. Dessa forma, considerando, de um lado, o grande crescimento do 

consumo de gás natural e as perspectivas de geração própria de energia elétrica e, de outro, a 

quantidade de consumo de óleo combustível, que embora ainda elevada poderá ser reduzida 

                                                           

32 Sistema para queimar os gases presentes na tubulação em caso de queda de energia elétrica ou de necessidade 
de manutenção.  
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significativamente no futuro, avalia-se este indicador como bom (3 pontos). 

 

4. Produtos Gerados 

 

Todos os produtos gerados têm ampla aplicação na indústria química sendo empregados em 

vários produtos como tintas, solventes, fertilizantes, produtos farmacêuticos, entre outros. 

 

No entanto, todos os seus produtos, com exceção das resinas de petróleo, apresentam 

problemas de toxicidade e risco. Os produtos de maior risco são os de primeira geração que 

possuem um anel aromático o que os torna cancerígenos, em maior ou menor escala, 

destacando-se dentre eles o benzeno. Além disso, produtos como o benzeno, tolueno, xilenos 

mistos e ortoxilenos apresentam alto risco de inflamabilidade. Já os resíduos aromáticos e o 

alquil benzeno 9 são considerados menos perigosos do que os demais, além de apresentarem 

baixa inflamabilidade (Plunkett, 1974). 

 

Considerando, de um lado, a grande importância da indústria petroquímica no cenário 

econômico e, de outro, os danos à saúde dos produtos gerados pela organização, avalia-se este 

indicador como regular (2 pontos). 

 

5. Emissões de poluentes e estratégias de ecoeficiência 

 

Um dos grandes problemas para se fazer uma análise da gestão socioambiental na empresa é a 

escassez de dados sistematizados e disponibilizados para o público em geral. Segundo a 

assessora da AQMASS, apenas recentemente a empresa B tem dado ênfase na organização e 

na disponibilização dos dados em função de sua participação no programa Atuação 

Responsável.  

 

Atualmente, os únicos dados disponíveis são referentes à emissão de dióxido de enxofre e 

material particulado em função da substituição do óleo combustível pelo gás natural para 

produção de etileno, o principal produto da empresa. O projeto de redução de particulados dos 

gases entrou operação em julho de 1995 ao custo US$ 2,2 milhões, possibilitando sensível 

redução da emissão, como pode ser observado no gráfico a seguir:  
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Gráfico 7. Comparação da produção de etileno e de vapor d’água 

                    (em mil ton./ano) com a emissão de material particulado e  

                                   de dióxido de enxofre (em ton./ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         Fonte: Mucciacito, 1998 

 

Os dados apontam para uma diminuição sensível na emissão de poluentes para o ar, 

melhorando significativamente o desempenho ambiental da empresa nesse indicador. Este dado 

é ainda mais relevante quando se considera que a produção de etileno na década de 90 é bem 

maior do que na década de 70. 

 

Apesar da falta de mais dados organizados, é importante salientar que outras medidas foram 

implementadas pela empresa B na década de 90, visando a redução de emissão de poluentes: o 

aprimoramento do sistema de efluentes e a modificação do Sistema Flare para diminuir a 

emissão de material particulado na atmosfera. 

 

Quanto à emissão de efluentes líquidos, observa-se que, depois de quase duas décadas de 

tratamento insatisfatório dos resíduos, a empresa B implementou dois sistemas de tratamento. O 

Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos I (SEL I) trata o esgoto oleoso e o esgoto sanitário 

da planta, lançados diretamente no rio Tamanduateí, colocando-os dentro das especificações do 

Art. 18 da Lei Estadual 997/76, regulamentada pelo Decreto 8468/76. Em operação desde 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1972 1974 1980 1996 1997 1998

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

M aterial P articulado D ioxido de E nxofre

Produção de V apor P rodução de E tileno

 



   

 

                                                                                                                         202 
 

outubro de 1993, custou US$ 13,4 milhões e trata cerca de 326 m3/hora de efluentes. O Sistema 

de Tratamento de Efluentes Líquidos II (SEL II) trata a corrente sulfocáustica oriunda da unidade 

de pirólise de nafta. Operando desde agosto de 1995, custou U$ 11 milhões e trata cerca de 

6,29 m3/hora de efluentes. 

 

Segundo a AQMASS, o primeiro aumentou a eficiência do tratamento do esgoto oleoso e 

sanitário por meio de bacias de aeração e decantadores, antes de enviar os resíduos ao 

Tamanduateí. O segundo trata do esgoto químico proveniente da torre da lavagem cáustica pela 

extração de hidrocarbonetos e neutralização dos resíduos. Para os integrantes da AQMASS, o 

índice de eficiência de tratamento é de 98%, bem maior que os 80% exigidos pela CETESB. 

 

Quanto ao Sistema Flare, que tem a função de queimar os gases presentes na tubulação em 

caso de queda de energia elétrica ou necessidade de manutenção, duas medidas foram 

tomadas. Primeiro, o sistema interior composto por um Stack Flare convencional, instalado em 

1968, podia queimar 724 ton./hora com eficiência de apenas 5% sem fumaça. Com algumas 

alterações, o sistema aumentou sua eficiência para 30% sem fumaça. No entanto, a medida 

mais importante foi a implementação do sistema Ground Flare, mais avançado 

tecnologicamente. São 256 queimadores, instalados a três metros do chão, com capacidade 

para queimar 504 ton./hora sem produzir fumaça.  

 

Importante notar que os dois sistemas utilizam gás natural. Esta medida foi adotada depois que a 

empresa recebeu multas sucessivas em função da emissão de fumaça preta. Com essa 

mudança, a emissão resultante do Flare é de 60 n/m3/gás, abaixo da legislação de 80 n/m3/gás, 

controlada pela CETESB. O projeto Complementação da Capacidade da Tocha, visando o 

aumento de capacidade para queima de gases sem fumaça, foi concluído em julho de 1996 ao 

custo US$ 16,2 milhões.  

 

Trata-se de medidas importantes pois procuram mitigar duas das principais ações poluidoras da 

empresa em seu histórico: poluição do ar e dos recursos hídricos. Segundo engenheiro da 

CETESB de Santo André, o óleo residual era jogado in natura no rio durante o processo de 

lavagem dos tanques, o que contribuiu para a morte do rio Tamanduateí. Quanto à borra de 

fundo de coluna, resíduo de péssima qualidade, era simplesmente queimado nas caldeiras da 

empresa, devido seu alto poder calorífero, gerando grandes quantidades de material particulado. 
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Com relação aos resíduos sólidos, as informações também são limitadas. Destaca-se, no 

entanto, a implementação, em 1993,  de um documento de circulação interna sobre resíduos 

sólidos com o objetivo de registrar todos os resíduos e facilitar sua destinação adequada sendo 

que, desde 1994, a responsabilidade por sua destinação passou para cada unidade de processo, 

contando com supervisão da AQMASS. Além disso, a empresa B implementou a coleta seletiva 

de resíduos sólidos, vendidos a aparistas 

 

Um último dado importante refere-se ao consumo de água. O reaproveitamento de água no 

processo produtivo é ainda muito baixo. A empresa, no entanto, está estudando alternativas para 

baratear os custos com este insumo. Uma delas é a compra de água da SABESP, que prevê 

para 1999 um processo de reuso com custo de 30 a 40% menor para as empresas. 

Adicionalmente, pode-se fazer a captação de água na bacia do Paraíba - projeto que envolve 

todas as empresas da região, que seria tratada na Estação de Tratamento de Água já existente 

no Pólo Petroquímico. Segundo o Gerente Industrial, esta alternativa apresenta vantagens tanto 

para a empresa como para o município, uma vez que representa um custo menor para a 

empresa ao mesmo tempo em que diminui o consumo de água potável por parte das indústrias, 

aumentando sua oferta para a população.  

 

Embora os dados coletados apontem para uma significativa melhoria dos indicadores de 

desempenho ambiental da empresa, a falta de informações dificulta uma análise mais ampla e 

detalhada de sua política ambiental. Além disso, percebe-se que a maior parte das iniciativas 

estão relacionadas ao aprimoramento do controle de poluição, sendo ainda incipientes medidas 

de ecoeficiência com objetivo de diminuir o consumo de recursos naturais e garantir maior 

reciclagem e reaproveitamento de resíduos. Nesse sentido, os indicadores ambientais da 

empresa são avaliados como regulares (2 pontos). 

 

6. Indicadores de performance social 

 

A empresa oferece para seus empregados salários e benefícios compatíveis com a média do 

setor, tendo implementado, a partir de 1997, um sistema de participação nos lucros como 

comentado acima. A empresa B regista um baixo índice de turnover, sendo que grande parte dos 

funcionários trabalham na empresa há mais de 10 anos. 
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No entanto, além dos problemas de relacionamento com funcionários e sindicato, os 

levantamentos feitos em jornais e as entrevistas revelam que, nos últimos 20 anos, foram vários 

os acidentes envolvendo a empresa, tornando também bastante problemática sua relação com a 

comunidade.  

 

O barulho dos compressores, a poluição e as explosões freqüentes nas décadas de 70 e 80 

contribuíram para a construção de uma imagem negativa da empresa B junto à população. 

Ressalva-se que não era apenas a empresa analisada a responsável pelos problemas 

ambientais. Outras organizações do Pólo contribuíam para o desenvolvimento do quadro caótico, 

lançando seu dejetos diretamente no rio Tamanduateí e grande quantidade de dióxido de 

enxofre e material particulado na atmosfera (Alves, 1983). 

 

No entanto, a organização, devido a seu porte e a acidentes sucessivos, sempre ocupou posição 

destacada no quadro dos problemas socioambientais da região. O pior acidente registrado em 

sua história foi em 1975, quando explosões nas unidades de polietileno e olefinas provocaram a 

morte de uma pessoa e feriram outras 30. Segundo os dados levantados, naquela época, a 

empresa apresentava uma média de 7 acidentes por mês. O elevado número de acidentes e a 

geração de poluição continuaram na década de 80, resultando em diversas multas. Em 1989, por 

exemplo, a empresa recebeu a maior multa aplicada pela CETESB nas indústrias instaladas no 

grande ABC. 

 

Segundo o Chefe de Recursos Humanos, a empresa B, até 1989, praticamente ignorou as 

queixas de seus vizinhos, não realizando nenhuma política de aproximação com a comunidade, 

contribuindo para a construção de uma imagem negativa. Um fato interessante levantado nas 

entrevistas é que a ausência de uma política de comunicação contribuiu para a percepção na 

população vizinha de que a empresa era a única responsável pelo agravamento das condições 

ambientais já que, por muito tempo, os moradores acreditaram que todas as fábricas do Pólo 

constituíam uma única empresa.  

 

Interessante notar que, mesmo assim, a empresa B só começou a abrir suas portas para a 

comunidade no final da década de 80 e ainda de forma tímida primeiro, apenas para os 

familiares de seus funcionários. Em um segundo momento, representantes da comunidade local 

foram convidados para conhecer a empresa no sentido de esclarecer a real dimensão do Pólo e 

das inúmeras organizações ali instaladas. Em 1989, a empresa lançou a Semana de Proteção 



   

 

                                                                                                                         205 
 

ao Meio Ambiente para estabelecer uma relação mais próxima com a comunidade. Foram 

programadas uma série de atividades, incluindo palestras, shows musicais e concursos de 

desenho tendo a natureza como tema, sendo o público alvo os filhos de funcionários e 

estudantes de escolas vizinhas. Atualmente, a empresa recebe a visita de diversos grupos, 

principalmente estudantes, para conhecer a organização.  

 

Apesar da mudança de comportamento em relação à comunidade, o início da década de 90 é 

caracterizado ainda por uma série de problemas socioambientais. Em 1991, por exemplo, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou a ocorrência de seis casos de leucopenia 

(redução de glóbulos brancos no sangue) em função da contaminação por benzeno. Em 1992, 

segundo o sindicato, uma nova explosão seguida de incêndio, levando ao vazamento de 

benzeno hidrogenado, causou a morte de um funcionário e ferimentos em outros nove operários. 

 

Os acidentes seguidos, bem como a poluição gerada, contribuíram para o estabelecimento de 

uma relação conflituosa com a CETESB, o Ministério Público e o Sindicato, resultando em 

inúmeras multas e autuações aplicadas à empresa.  

 

Com relação às parcerias, verifica-se que a empresa B utiliza esta alternativa de forma muito 

restrita como meio de melhorar a comunicação com as partes interessadas e realizar atividades 

conjuntas, ações que contribuiriam para aprimorar sua performance socioambiental. Ela não 

apoia com recursos financeiros atividades sociais em sua comunidade. 

 

Atualmente, a parceria mais importante é realizada com a ABIQUIM por meio da participação no 

programa Atuação Responsável, iniciada em 1992 e ratificada em 1997. Além disso, a 

empresa participa do Plano de Ajuda Mútua (PAM), que integra oito empresas do Pólo e o 8º 

Grupamento do Corpo de Bombeiros, no sentido de integrar esforços para minimizar os impactos 

de eventuais acidentes nas empresas participantes. 

 

A partir dos dados coletados, percebe-se que a empresa B está passando por um processo de 

transição, voltado a reverter os problemas enfrentados pela adoção de uma política que, durante 

duas décadas, praticamente ignorou as demandas dos stakeholders. Com relação à CETESB, 

por exemplo, é importante destacar que, nos últimos anos, segundo engenheiros do órgão 

ambiental, as relações têm se tornado mais cooperativas. Os investimentos feitos no 

aprimoramento de equipamentos de segurança e controle de poluição também diminuíram 
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significativamente os problemas gerados pela empresa. Quanto às parcerias, verifica-se que 

este campo poderia ser bem mais explorado pela organização, em função dos benefícios 

potenciais desta atividade. 

 

As informações levantadas mostram que a reversão do grande passivo social da empresa B 

durante seu histórico exige uma política mais ampla e efetiva, integrando os diversos atores 

sociais como associações comunitárias, organizações não governamentais, universidades, 

sindicatos, entre outros. Dessa forma, apenas pesquisas futuras permitirão verificar se a 

empresa efetivamente entrou em uma nova fase de relacionamento com seus stakeholders no 

campo social, que até o momento se caracteriza como insatisfatória (1 ponto). 

 

4.4 Empresa C 

 

4.4.1 Caracterização da Região 

 

No curso paulista do Paraíba do Sul localizam-se 34 municípios, sendo os maiores São José dos 

Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. A importância econômica da 

região remonta ao século XVIII, quando a cultura do café foi introduzida no Vale do Paraíba. Mas 

seria no século XIX, período do auge da produção cafeeira na região, que mudanças 

significativas iriam ocorrer na área de infra-estrutura, principalmente no que se refere ao 

transporte ferroviário, essencial para viabilizar o transporte do produto e garantir o êxito do 

complexo exportador. No final do século XIX, o setor cafeeiro entrava em decadência, 

ocasionando o despovoamento da região; no entanto, a infra-estrutura montada, seria de grande 

importância para o crescimento industrial posterior (Consórcio ICF Kaiser-Logos, 1998). 

 

Em 1950, a região iniciou uma nova fase de desenvolvimento apoiada na instalação de uma 

série de indústrias entre as quais destacam-se indústria aeronáutica, material de transporte, 

têxtil, celulose, metalúrgica e química. O grande incentivo foi dado com a inauguração da 

Rodovia Presidente Dutra, ligando as duas maiores cidades do país. Além disso, o notável 

crescimento da região metropolitana de São Paulo, particularmente a Capital e a região do ABC, 

favoreceria o desenvolvimento de indústrias na região ao estabelecer uma relação de 

complementariedade entre as empresas instaladas no vale e na região metropolitana.  
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Além da boa infra-estrutura de transportes e a proximidade de grandes mercados consumidores, 

fatores como condições climáticas adequadas, grande disponibilidade de recursos hídricos, 

grande oferta de terrenos industriais, mão-de-obra barata, facilidade de acesso a energia elétrica 

e incentivos municipais foram essenciais para o estímulo ao expressivo número de empresas na 

região.  

 

Apesar de apresentar sérios problemas de degradação ambiental, principalmente no que se 

refere a seus recursos hídricos, a menor concentração de indústrias, quando comparada com as 

regiões de Cubatão e o ABC, e o menor grau de organização dos grupos em defesa do meio 

ambiente, contribuíram para que, apenas em meados da década de 80, as ações do órgão 

ambiental se intensificassem na região. 

 

4.4.2  Caracterização da empresa C 

 

a) A empresa C e sua história 

 

A empresa C, que iniciou suas atividades em 1865 na Alemanha, tem hoje unidades produtivas 

em mais de 39 países, totalizando 114 companhias, possuindo clientes em mais de 170 países e 

contando com mais de 105 mil funcionários que geraram, em 1998, um faturamento de US$ 30,7 

bilhões. Segundo dados da empresa, cerca de 1,5 bilhão ou 5% do faturamento foi investido na 

área de pesquisa e desenvolvimento, sendo que 10.000 pessoas estão envolvidas nessa tarefa. 

A importância da inovação para a empresa C pode ser atestada pelo fato de que um quinto das 

vendas da organização no mundo, exceto o segmento de óleo e gás, é proveniente de produtos 

lançados nos últimos cinco anos33. 

 

Os produtos oriundos da matriz alemã começam a chegar no Brasil por volta de 1890. Em 1911, 

seria implementada a primeira representação comercial da corporação em território brasileiro. 

Desde então, a empresa não parou de crescer e aumentar suas atividades no país. Hoje são 13 

centros produtivos em operação, contanto com 5.152 funcionários e produzindo produtos 

farmacêuticos, plásticos, sistemas de poliuretano e poliestireno, corantes, pigmentos, defensivos 

agrícolas, tintas, entre outros. 
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Em 1998, o grupo industrial gerou um faturamento de US$ 1,4 bilhão o que representa cerca de 

4,3% do faturamento mundial da empresa e 77,8 % do faturamento na América do Sul. Nos 

próximos 5 anos, a empresa C pretende investir nessa região mais US$ 500 milhões na América 

Latina, sendo que 80% serão direcionados para o Brasil. 

 

Entre suas fábricas brasileiras, o complexo químico instalado no Paraíba do Sul constitui a maior 

e mais importante unidade produtiva, tendo iniciado suas operações no ano de 1959. As boas 

condições de transporte e o mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro foram elementos 

essenciais para a escolha da região. Hoje, a empresa C tem um papel-chave para o 

desenvolvimento da região por se tratar da principal empresa localizada no município. Em 1995, 

o valor adicionado pelo setor químico no município em que a unidade está instalada representou 

55% do total da indústria de transformação e 37% do total do valor adicionado, incluindo 

comércio e serviços. 

 

Atualmente, a perspectiva é de aumento da produção e diversificação desta unidade produtiva 

devido à grande disponibilidade de área para novas instalações. A área total do terreno é de 1,6 

milhão de m2, enquanto a área construída hoje é de 430 mil m2. Segundo o Diretor Industrial, o 

projeto de expansão das atividades está baseado no programa Visão 2010 que privilegia o 

processo constante de inovação e redução da hierarquia e conflitos da organização, valorizando 

seus funcionários, uma maior integração regional das diversas unidades da corporação para 

atender às demandas do mercado mundial e atenção redobrada para as demandas econômicas, 

sociais e ecológicas. 

 

b) A estrutura produtiva 

 

Em 1959, a empresa C iniciou suas atividades na região ao adquirir uma indústria química que 

produzia hidrosulfito. Na década de 60, foram implementadas as unidades de Styropor, 

dispersões plásticas e preparações pigmentares. Nos últimos 30 anos, diversas unidades foram 

construídas e três produtos deixaram de ser fabricados: hidrosulfito, cloreto de colina e fitas 

magnéticas. 

 

                                                                                                                                                                          

33 As informações apresentadas a seguir foram coletadas a partir do material institucional disponível da empresa C e 
de uma série de entrevistas realizadas de fevereiro de 1999 a setembro de 1999. Em anexo, encontra-se uma lista 
das entrevistas efetuadas. 
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Hoje, a empresa conta com 13 unidades de produção que têm capacidade de produzir 143 mil 

ton./ano de aproximadamente 750 produtos. As unidades de produção são: dispersões plásticas 

I e II; styropor; produtos auxiliares; preparação pigmentária aquosa; preparação pigmentária 

poliofínica; ftalocianinas; corantes; vitaminas; kresoxim-methyl; neopolen; formulações e 

kumulus. 

 

Para produzir esta variedade de produtos, a empresa C emprega diversas matérias-primas entre 

as quais destacam-se: estireno para produção de isopor, acetato de vinila, dodecilbenzeno e 

cloro gasoso. Além disso, a empresa é uma grande consumidora de água, sendo que sua matriz 

energética é composta principalmente de gás natural e óleo combustível.  

 

c) A empresa C, seus fornecedores e seus clientes 

 

Para gerar cerca de 750 produtos, a empresa demanda uma grande variedade de matérias-

primas, trabalhando com mais de mil fornecedores.  

 

O gás natural tem sua origem na Bacia de Campos.  Ele vai até São Paulo e depois é distribuído 

de volta para o Vale do Paraíba. Em parceria com uma das distribuidoras, a empresa C construiu 

uma ligação de 15 km com o gasoduto, garantindo o fornecimento do produto. O acesso ao gás 

natural reduziu significativamente o consumo de óleo combustível, (1A para o incinerador e 1B 

para a caldeira), sendo que o óleo diesel é utilizado principalmente para os geradores de 

emergência da unidade. 

  

Em relação aos clientes, a empresa atua em um mercado mais instável do que as outras 

organizações estudadas por duas razões principais: primeiro, parte dos produtos gerados na 

unidade são aqueles conhecidos como especialidades, mercado em que a concorrência é maior; 

segundo, sua estrutura de produção e de comercialização está baseada em uma política da 

empresa denominada “Verbundes”, caracterizada por uma estratégia global envolvendo diversas 

unidades produtivas. Segundo o Diretor Industrial, em uma economia globalizada, os produtos 

devem ser orientados para atender a demanda global, não se restringindo ao mercado nacional. 

Dessa forma, as diversas unidades produtivas espalhadas pelo mundo funcionariam como uma 

“confederação” sendo que qualquer unidade da corporação pode ofertar determinado produto no 

mercado mundial desde que garanta sua disponibilização no prazo e na qualidade estipulados, 

não limitando a produção à capacidade de absorção do mercado nacional. Um exemplo desta 
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política foi a desativação da produção de um defensivo agrícola na unidade brasileira que 

passou a ser produzido na Alemanha por motivos de competitividade. Ao mesmo tempo, um 

novo fungicida, recém descoberto nos laboratórios da matriz, passou a ser produzido no Brasil 

uma vez que a unidade brasileira mostrou que tinha condições de ofertar rapidamente o insumo 

agrícola no mercado internacional, adequando a antiga estrutura produtiva que gerava o 

defensivo agrícola fabricado na Alemanha atualmente. 

 

d) A empresa C e sua política socioambiental 

 

A origem da preocupação socioambiental remonta a 1976, concomitante à aprovação da Lei 997 

e do Decreto 8468 sobre poluição industrial no Estado de São Paulo. Nessa época, a principal 

preocupação para o Vale do Paraíba era a poluição dás águas e a CETESB iniciou medições 

dos efluentes industriais. Nesse mesmo ano, foi contratado pela primeira vez um engenheiro 

para desempenhar atividades exclusivas na área ambiental para toda a planta industrial e entrou 

em operação a primeira unidade de controle de poluição: um sistema de lagoas para 

neutralização de efluentes. 

 

Embora, antes desta data, não se possa afirmar que os efluentes líquidos eram descartados 

diretamente sem qualquer tipo de tratamento, segundo o Gerente de Controle da Poluição da 

CETESB em Aparecida, as medidas de tratamento eram bastante precárias. Mesmo depois de 

implementado o sistema de lagoas, ele não apresentava a eficiência necessária para tratamento 

dos efluentes, uma vez que era considerado um tratamento primário e a empresa continuava se 

expandindo gerando uma quantidade de resíduos cada vez maior. 

 

Durante as décadas de 70 e 80, a empresa foi multada várias vezes posto que seus efluentes 

líquidos não se encontravam em conformidade com os parâmetros previstos na legislação. Na 

década de 80, porém, foi implementado um novo sistema de tratamento de efluentes que 

permitiria que a organização operasse nos limites previstos na lei.  

 

Em 1985, foi criada dentro da estrutura organizacional da empresa a Chefia de Meio Ambiente, 

cujo foco era melhorar a eficiência do tratamento de efluentes. O surgimento deste departamento 

ocorreu três anos depois da CETESB tornar mais rígida sua posição em relação à destinação 

dos resíduos sólidos nas unidades industriais no Vale do Paraíba. Dada a necessidade de 

melhorar a eficiência e eficácia de sua política ambiental, em função do aumento da pressão 
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externa, em 1990, foi implementada a Gerência de Meio Ambiente, fundindo os Setores de Meio 

Ambiente e de Laboratório. Em 1993, foi incorporado também à Gerência o Setor de Energia. 

 

Por fim, destaca-se que, em janeiro de 1998, a Gerência de Meio Ambiente assumiu a 

responsabilidade pelas atividades de segurança passando a ser denominada Gerência de Meio 

Ambiente, Energia e Segurança Industrial, modelo bastante semelhante ao encontrado na matriz 

alemã. Estas mudanças na estrutura e na forma de atuação da área ambiental seguem uma 

tendência mundial observada em diversas grandes empresas, marcada pela integração das 

atividades de meio ambiente, energia e segurança, com o objetivo de melhorar a eficácia de 

suas políticas.  

 

O laboratório que anteriormente fazia parte desta Gerência foi separado em uma nova chefia 

denominada Laboratório Químico e Ambiental, responsável pelas análises de matérias-primas, 

produtos, efluentes, resíduos e gases gerados nas chaminés. O laboratório foi remontado com 

novos equipamentos para monitorar melhor o nível de emissão das diversas fontes. Boa parte da 

capacitação dos funcionários que trabalham no laboratório foi feita na CETESB, uma vez que a 

equipe não tinha formação e conhecimento necessários para desempenhar estas atividades. 

Hoje, porém, segundo o Chefe do Laboratório, já é possível formar estes profissionais na própria 

fábrica. 

 

4.4.3 Avaliação dos indicadores da empresa C 

 

a) Indicadores que estimulam a educação corporativa 

 

1. Organização do trabalho 

 

A empresa C, que chegou a contar com 2.000 funcionários diretos na década de 80, tem hoje um 

quadro de 1.050 funcionários diretos e mais 600 terceirizados. Está estruturada a partir de suas 

diversas unidades de negócio que, no Brasil, totalizam sete: tintas imobiliárias e automotivas; 

tintas industriais e automobilísticas; farmacêuticos; químicos; têxtil e couros; agroquímicos e 

plásticos. 

 

Como diversas grandes organizações estruturadas a partir de suas unidades de negócios, a 

empresa analisada enfrenta problemas na cooperação e comunicação entre as diversas divisões 
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em função do foco nos objetivos divisionais, favorecendo o desenvolvimento de ‘feudos” em sua 

estrutura. 

 

A alternativa escolhida para minimizar os riscos de uma cultura organizacional das gerências 

focada exclusivamente em seus objetivos divisionais, em detrimento da integração da empresa, 

é um sistema de autoridade dual, próximo a uma estrutura matricial, na qual cada unidade de 

negócio é subordinada simultaneamente a seu respectivo Gerente de Negócio e ao Diretor 

Industrial na fábrica. Isto também é válido para os funcionários de departamentos de staff , como 

o de Comunicação e de Recursos Humanos, alocados na fábrica que respondem aos seus 

respectivos Gerentes e ao Diretor Industrial. 

 

Dessa forma, o Diretor Industrial acaba desempenhando uma função fundamental para a 

integração das diversas unidades de negócio, garantindo o fluxo de informações e a 

uniformidade de procedimentos.  

 

Dentro das unidades de negócio, porém, prevalece uma estrutura vertical com diversos níveis 

hierárquicos, composta por gerente, chefia, supervisor, auxiliar de supervisor e três níveis de 

operadores, o que favoreceu a comunicação vertical em detrimento da comunicação horizontal. 

Segundo o Gerente de Recursos Humanos, entre os objetivos traçados pela empresa, está a 

diminuição dos níveis hierárquicos, tornando a estrutura de cada unidade de negócio mais 

horizontal. 

 

A empresa C conta com uma boa infra-estrutura para compartilhamento das informações. São 

aproximadamente 350 computadores para 1.000 funcionários. Um sistema integrado de 

informações – SAP está em fase de implantação e visa aumentar a eficiência do banco de dados 

da empresa com relação às informações sobre custos, manutenção, treinamento e meio 

ambiente. 

 

Os dados coletados mostram que a empresa está atenta à necessidade de integrar cada vez 

mais as diversas unidades, reduzindo os conflitos que ainda persistem e diminuir os níveis 

hierárquicos, o que representa uma contribuição importante para estimular o processo de 

educação corporativa. Em face dos problemas ainda existentes, avalia-se este indicador como 

regular (2 pontos). 
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2. Atividades de treinamento e aprendizado 

 

O índice de escolaridade dos funcionários é bastante elevado. Cerca de 70% têm no mínimo o 

segundo grau completo. A maior parte dos funcionários que não completaram o segundo grau 

são os mais antigos, dos quais tal qualificação não era exigida. 

 

A empresa C tem estimulado que os operadores complementem sua formação básica por meio 

de uma “Escola de Formação Interna”. Na própria empresa, os funcionários têm a possibilidade 

de realizar um curso de formação à distância, reconhecido pelo MEC, que possibilita 

complementar o segundo grau. O curso tem duração de um ano, sendo exigida a dedicação de 

duas horas diárias. Embora alguns supervisores tenham apontado problemas de qualidade do 

curso, que concentra todo o segundo grau em um ano, para o Gerente de Recursos Humanos, 

passada a resistência inicial por parte dos funcionários mais antigos, hoje eles valorizam esta 

atividade. 

 

Ainda segundo o Gerente de Recursos Humanos, esta política de valorização da formação é um 

elemento essencial da estratégia da empresa para assegurar a qualidade dos produtos e a 

segurança nos processos de trabalho por meio da melhor qualificação dos funcionários. Além 

disso, é importante também porque elimina uma situação de desconforto dos funcionários mais 

antigos sem o segundo grau completo em relação aos funcionários mais novos. 

 

Outro elemento importante da política de formação da empresa é o “programa de cargos”. Há um 

planejamento de habilidades e capacidades que devem ser desenvolvidas por cada funcionário 

em quatro áreas principais: 

 

1. habilidades em segurança: inclui cursos de combate a incêndio e primeiros socorros; 

2. habilidades institucionais: inclui a disseminação da Visão 2010 e o melhor conhecimento da 

própria organização; 

3. capacitação: treinamentos específicos para melhor desempenho dos funcionários em suas 

atividades de trabalho como cursos de instrumentação para operadores; e 

4. demandas estratégicas: capacitação de funcionários para assumir novos cargos, como 

qualificação de um operador para assumir o cargo de supervisor. 
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Nas diversas unidades produtivas, além da gerência e da chefia, há operadores níveis 1,2,3, um 

auxiliar de supervisão e um supervisor que realizam as atividades mencionadas, ao longo de seu 

tempo de trabalho na empresa, de acordo com o planejamento de seu cargo. O processo de 

formação começa no primeiro dia de trabalho do funcionário, quando ele realiza uma visita 

acompanhada à unidade, ressaltando aspectos e procedimentos de segurança. Além disso, nos 

primeiros três meses, é desenvolvido um programa de integração, no qual o funcionário é 

orientado e acompanhado por um “padrinho” no que se refere a suas funções e procedimentos 

na área de segurança e meio ambiente. 

 

Os supervisores são responsáveis pela preparação de palestras mensais para os operadores 

abordando temas como: qualidade, segurança, preenchimento da ficha de quase acidentes, 

manuseio de matérias-primas e meio ambiente. 

 

A empresa C participa pouco do estímulo à formação continuada para o nível superior. Em 

poucos casos, a corporação financia, parcial ou integralmente, cursos de nível superior para 

seus funcionários. No entanto, para aquelas pessoas para quem o domínio da língua inglesa é 

considerado importante, a empresa arca com 70% das despesas. 

 

Os dados coletados mostram uma preocupação da organização em oferecer continuamente 

cursos para seus funcionários nas mais diversas áreas, passando pela educação formal, 

processos de qualidade, meio ambiente, segurança e relações humanas. Em algumas 

entrevistas realizadas, supervisores que trabalham há bastante tempo na organização 

comentaram que, em relação às décadas anteriores, hoje há uma verdadeira avalanche de 

palestras e treinamentos, dificultando às vezes a assimilação dos conteúdos. Em que pese 

essas críticas, percebe-se uma preocupação estratégica da empresa em fornecer uma formação 

mais efetiva e diversificada para seus funcionários, indicando que, além senioridade, os critérios 

de ascensão profissional e remuneração valorizam a aquisição de habilidades e competências, 

elementos fundamentais para incentivar o processo de educação corporativa (4 pontos). 

 

3. Natureza das relações de trabalho 

 

Um ponto bastante comentado nas entrevistas realizadas com diferentes níveis hierárquicos e 

com o sindicato foi a relação de trabalho conflituosa entre subordinados e superiores. Segundo o 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química da região, há uma postura 
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autoritária da chefia em relação aos empregados, sendo especialmente problemática a relação 

entre supervisores e operadores. 

 

Este problema de relacionamento também foi apontado pelo Diretor Industrial, pelo Gerente de 

Recursos Humanos e pelos supervisores, embora argumentem que a relação hoje é mais 

colaborativa e menos conflituosa do que no passado. Isto decorreu da iniciativa da empresa, em 

1992, de promover uma série de treinamentos nas áreas de liderança, motivação e trabalho em 

equipe buscando uma mudança comportamental na organização. Segundo informações do 

Diretor Industrial, houve no início muita resistência por parte de alguns funcionários em adotar 

uma nova postura com relação aos subordinados que acabou gerando demissão ou mesmo 

casos em que o próprio funcionário pediu demissão por considerar impossível adequar-se a um 

novo estilo gerencial. 

 

As entrevistas realizadas com os supervisores confirmam uma melhoria da relação tanto com a 

chefia como com os operadores. Segundo as entrevistas, “antigamente só falava com o chefe 

quando se era chamado (...) hoje há maior liberdade para conversar diretamente com chefes ou 

gerentes, o que estimula o envolvimento e a motivação”. Afirmam também que o fato de 

operadores e supervisores terem um grau de instrução mais elevado favorece um melhor diálogo 

e propicia uma relação mais colaborativa, uma vez que facilita o entendimento das informações 

referentes aos processos, segurança e meio ambiente. 

 

O sindicato reconhece que, apesar de persistir parte do problema, há uma postura mais 

favorável para o diálogo entre representantes da empresa e do sindicato desde 1992, o que 

coincide com a última greve realizada na unidade. Algumas reuniões foram feitas a pedido do 

Gerente de Recursos Humanos. Interessante notar que, como existem várias unidades 

industriais na planta, as relações sociais não são padronizadas, havendo algumas unidades em 

que as relações de trabalho são consideradas muitos boas e outras em que persistem 

problemas. Em face dos dados apresentados, este indicador é avaliado como regular em sua 

contribuição para o processo de educação corporativa (2 pontos). 

 

4. Incorporando a variável socioambiental 

 

A preocupação ambiental da empresa C encontra-se presente em documentos produzidos pela 

organização. Entre suas diretrizes corporativas destacam-se: “interesses econômicos não devem 
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superar preocupações no âmbito de segurança e meio ambiente” e “o progresso tecnológico e 

científico no campo de proteção ambiental e segurança de produto é tarefa primordial e de 

responsabilidade própria (...) são estimulados no colaborador do grupo a consciência ecológica e 

o espirito preservacionista”. Dessa forma, verifica-se que as variáveis ambiente e segurança são 

bastante enfatizadas na teoria declarada da organização. 

 

Com relação à forma de organização da área socioambiental, percebe-se uma grande mudança 

nas últimas décadas, visando disseminar maior conscientização entre seus funcionários. 

 

Em 1976, o objetivo era apenas melhorar o tratamento de efluentes. Para tanto, foi contratado 

um engenheiro específico para esta atividade, para atender às novas demandas do órgão 

ambiental. Em 1985, verifica-se que a empresa passou a atribuir maior importância à área 

ambiental com a implementação da Chefia de Meio Ambiente. Ainda assim, a responsabilidade 

ambiental permanecia restrita a este departamento. 

 

 A partir de 1990, no entanto, com a implementação da Gerência de Meio Ambiente ocorreriam 

efetivamente mudanças significativas em sua gestão ambiental. Iniciam-se reuniões mensais da 

Gerência de Meio Ambiente com as gerências industriais das unidades de negócio, sendo que 

estas últimas devem elaborar suas prioridades para a área de meio ambiente contanto com a 

assessoria da nova gerência.  

 

Em 1998, outras duas mudanças importantes marcaram a gestão socioambiental da empresa. 

Em primeiro lugar, com o objetivo de integrar as áreas de meio ambiente e segurança, foi criada 

a Gerência de Meio Ambiente, Energia e Segurança Industrial, proporcionando uma abordagem 

socioambiental no desempenho de suas atividades. Segundo, uma das inovações importantes 

para aumentar o comprometimento e a co-responsabilização das unidades foi a implementação 

de um sistema de rateio dos custos para tratamento das emissões. Este incentivo econômico é 

calculado com base na contribuição de cada uma das unidades produtivas para os totais de 

efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados. Para tanto, desde 1992 são levantados todos os 

efluentes e emissões gerados em cada unidade produtiva. As que geram maior quantidade de 

efluentes e resíduos pagam no mesmo mês maiores quantias relativas às despesas com os 

tratamentos necessários enquanto as que produzem menos pagam também proporcionalmente 

um valor menor do rateio final. Dessa forma, cada unidade tem condições de saber, mês a mês, 

o custo da geração de resíduos sólidos no custo total de operação. 
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Paralelamente ao incentivo monetário, a nova Gerência de Meio Ambiente vem 

incrementando atividades de treinamento e cursos para aumentar a conscientização 

socioambiental na organização, entre os quais pode-se destacar: 

 

- curso sobre a importância do tratamento de efluentes para a qualidade do Rio Paraíba com o 

objetivo de incutir nos funcionários a consciência de que esta atividade é uma extensão do 

processo produtivo. O curso de três horas – uma hora de teoria e duas horas de prática 

conhecendo todo o sistema de tratamento da unidade – durou oito meses, envolvendo todos 

os funcionários da fábrica. Esta atividade continua a ser desenvolvida para todo novo 

funcionário; 

- programa para poupar energia com apresentação de vídeos e treinamento nas unidades 

produtivas, debates sobre o vídeo e distribuição de manual de gerenciamento. Ao final do 

curso foram feitas cerca de 1.000 avaliações, sendo atribuídas notas aos funcionários; 

- divulgação do programa Atuação Responsável com vídeo feito que será divulgado em 

todas as unidades de produção; 

- encontros com gerentes das diversas unidades da América Latina para discussão de 

tratamentos de efluentes e disseminação das informações; 

- estímulo para que os funcionários da gerência participem do programa de formação 

continuada no curso de segundo grau de técnico em química. 

 

Quanto aos cursos realizados fora da empresa, alguns membros da gerência têm a possibilidade 

de fazer um aperfeiçoamento na empresa C na Alemanha com duração de 7 a 8 meses. 

Contudo, o estímulo à realização de cursos superiores não é uma prática da empresa. 

Atualmente, há um funcionário fazendo pós-graduação na área ambiental com patrocínio da 

empresa. A organização, em alguns casos, divide os custos com os funcionários que desejam 

fazer um curso superior, embora não seja uma prática corriqueira. Segundo o Gerente de Meio 

Ambiente, um dos fatores que dificulta a maior participação dos funcionários em cursos de nível 

superior na área ambiental é a pouca oferta de cursos com qualidade na região. Os melhores 

estariam em São Paulo e em São José dos Campos. 

 

Por fim, destaca-se que a nova Gerência de Meio Ambiente, Energia e Segurança Industrial 

conta com 110 funcionários que atuam de forma pulverizada circulando em todas as unidades da 

empresa, 24 horas por dia. Além disso, o papel da gerência é de fornecer assessoria para que 
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as atividades sejam desempenhadas nas próprias unidades, estabelecendo uma co-

responsabilidade entre ela e as demais gerências industriais.  

 

Na empresa analisada, verifica-se que as mudanças na atuação da área socioambiental seguem 

duas tendências encontradas em diversas empresas. Em primeiro lugar, integrar as ações de 

meio ambiente, segurança e energia visando melhor planejamento e efetividade destas 

atividades. Em segundo lugar, co-responsabilizar todas as unidades produtivas da empresa 

sobre as atividades de meio ambiente, segurança e energia. Cabe à nova Gerência de Meio 

Ambiente assessorar as diversas unidades industrias para que as equipes compostas por 

operadores, supervisores, chefes e gerentes de negócios planejem e implementem os objetivos 

socioambientais. Interessante notar que algumas palestras e treinamentos sobre meio ambiente 

acabam sendo feitas pelos próprios supervisores em cada unidade produtiva, que recebem 

treinamento da Gerência de Meio Ambiente, repassando o conhecimento para os demais 

funcionários. Com esta intensa atividade de treinamento, aliada ao sistema de rateio de custos 

de tratamento, a empresa tem alcançado um grau alto de conscientização de seus funcionários 

nas diversas unidades. A importância atual do gerenciamento socioambiental na empresa C 

pode ser também avaliada pela aumento do quadro funcional desta gerência. Todas estas 

atividades são elementos importantes para a  melhoria do processo de educação corporativa 

sendo que, hoje, esta unidade produtiva é referência para as demais unidades da corporação no 

Brasil e na América Latina na área socioambiental (4 pontos). 

 

 

b) Indicadores de performance socioambiental 

 

1. Indicadores Econômicos 

 

A empresa C não possui ações em Bolsa de Valores. Como as demais empresas analisadas, as 

informações quanto à margem de lucro e produtividade são consideradas estratégicas, não 

sendo fornecidas para divulgação externa. No entanto, as informações sobre faturamento na 

década de 90 apontam para um bom desempenho econômico-financeiro. 

 

Em 1991, a empresa registrou no Brasil um faturamento de US$ 322,7 milhões. Em 1994, o 

faturamento aumentou para US$ 987 milhões, sendo que, em 1998, o faturamento chegou a 

US$ 1,4 bilhão. De 1997 a 1998, verifica-se que, enquanto o faturamento da corporação nas 
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unidades na América do Sul diminuiu em 3,4%, no mesmo período a expansão no Brasil foi de 

7,7%. 

 

Nos últimos anos, no entanto, a empresa apresentou uma oscilação em seu lucro. Em 1996, 

registrou um prejuízo de US$ 60 milhões. Já em 1997, reverteu o prejuízo alcançando um lucro 

de US$ 1 milhão e, em 1998, seu lucro foi de US$ 1,2 milhões. Enquanto alguns produtos 

químicos gerados na unidade analisada tiveram retração no mercado em cerca de 11% outros 

produtos, como corantes e produtos intermediários na área de saúde, tiveram aumento em suas 

vendas variando de 4 a 41%. 

 

Considerando a expansão do faturamento, as oscilações na lucratividade nos últimos anos e o 

fato de que o desempenho global da empresa é afetado particularmente pela unidade analisada, 

a mais importante no país, avalia-se seu desempenho econômico como bom (3 pontos). 

 

2. Consumo de matérias-primas 

 

Em função da enorme variedade de produtos gerados, a empresa C consome grande quantidade 

de matérias-primas, dentre as quais destacam-se: cloro gasoso, estireno, acrilato de butila, 

dodecilbenzeno, fósforo e cloreto de sódio etc. Como já comentado, as taxas de consumo de 

matérias-primas não são reveladas por serem consideradas informações estratégicas. No 

entanto, alguns dados da unidade produtiva de corantes indicam um grande aumento da 

produtividade, causado provavelmente por um menor consumo de matéria-prima por unidade 

produzida. Além disso. de 1995 a 1999, a produtividade de cada trabalhador na unidade de 

corantes aumentou de 10 kg/h para 22 kg/h. 

 

Entre as matérias-primas selecionadas, o cloreto de sódio não é classificado como elemento 

tóxico e de risco ambiental. Já o cloro, como mencionado na análise da empresa A, é um insumo 

de altíssima toxicidade, podendo causar desde queimaduras e náuseas até edema pulmonar. 

Também apresenta um grande risco em seu manuseio em função do alto grau de 

inflamabilidade. O estireno, o acrilato de butila e o fósforo, por sua vez, podem causar irritação 

no trato respiratório e nos olhos, além de náuseas, vômitos e dor cabeça e queimaduras. Por fim, 

o dodecilbenzeno também apresenta alta toxicidade podendo causar desidratação dos tecidos, 

irritação da faringe, asma, escurecimento e endurecimento da pele em função da constante 

exposição (Plunkett, 1974). 
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Assim, tendo vista os dados disponíveis referentes aos possíveis ganhos de produtividade e 

toxicidade das matérias-primas, o indicador é avaliado como regular (2 pontos). 

 

3. Consumo de energia 

 

A matriz energética é composta basicamente de gás natural, óleo combustível e energia elétrica. 

O óleo combustível do tipo 1A no incinerador e 1B nas caldeiras foram substituídos pelo gás 

natural, resultando em benefícios ambientais, principalmente no que tange à redução da emissão 

de material particulado e dióxido de enxofre. Também nas torres de secagem o combustível 

utilizado é o gás natural. 

 

A substituição do óleo pelo gás foi iniciativa da empresa e não resultante de imposição da 

CETESB, uma vez que as restrições sobre poluição do ar na região são menos severas do que 

em outras localidades consideradas saturadas, como Cubatão e a região do ABC. Para o 

Gerente de Meio Ambiente, Energia, Saúde e Segurança Industrial da empresa, no entanto, a 

iniciativa se justifica tanto pelos benefícios ambientais para a região como pelas perspectivas de 

redução de custos no longo prazo. Hoje, o emprego de gás natural tem resultado em uma 

economia de RS$ 10.000 por mês e seu consumo é de aproximadamente de 150 mil m3. Quanto 

ao óleo diesel consumido, sua função principal é acionar os geradores de emergência da 

unidade. 

 

A empresa consome 88 mil KWh mensais de energia elétrica. Por enquanto, não há planos para 

implantar projetos co-geração de energia. A empresa alega que a legislação é muito complicada. 

 

Considerando que a escolha da empresa em investir em gás natural diminuiu significativamente 

o consumo de óleo diesel, reduzindo assim os impactos ambientais associados a este insumo, e 

seu consumo relativamente baixo de energia elétrica, avalia-se que organização tem um bom 

desempenho na área energética (3 pontos). 

  

4. Produtos gerados 

 

Todos os produtos gerados na empresa C têm relevância no cenário econômico, por serem 

insumos importantes em diversos ramos industriais. Produtos como dispersões plásticas, 
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produtos auxiliares e corantes têm aplicação em indústrias como têxtil, tintas, papel, couro e 

plástico. Já o Styropor serve para embalagens e isolamento, enquanto as vitaminas são 

importantes na nutrição animal e humana. Outros produtos como o neopolen, empregados na 

indústria automobilística, e o resoxim-methyl, um fungicida, possuem boa penetração no 

mercado. 

 

Alguns produtos gerados já incorporaram mudanças em sua composição com o objetivo de 

reduzir impactos ambientais. É o caso do isopor que usa o gás pentano no lugar do CFC como 

agente expansor na produção34. No entanto, todos os produtos gerados apresentam algum grau 

de toxicidade e risco ambiental. O isopor, por exemplo, impossível de ser reciclado, leva 500 

anos para ser absorvido pelo meio ambiente e vem causando importantes impactos ambientais, 

como contaminação de recursos hídricos, devido à disposição inadequada por parte dos 

consumidores finais. 

 

Para minimizar problemas de contaminação ambiental provocada pelos produtos gerados, 150 

produtos dos 750 fabricados na unidade são analisados pelo Laboratório Químico Ambiental 

para verificar contaminação de resíduos ou de algum metal por absorção atômica, antes de 

deixar a unidade produtiva. Da mesma forma, quando uma das unidades de negócio decide 

implementar um produto novo, o Laboratório Químico Ambiental presta assessoria para os 

laboratórios de cada unidade na realização de testes de amostragem avaliando a toxicidade dos 

resíduos líquidos, sólidos e gasosos resultantes da inovação. 

 

Com relação a armazenagem e ao manuseio dos produtos, equipamentos e procedimentos 

estão de acordo com as exigências da CETESB. Todo produto embalado que deixa a empresa 

tem seu número de identificação e todos os dados compilados, o que permite orientar para uma 

rápida ação em caso de acidente. Todo caminhão que entra na unidade é vistoriado por meio de 

um cheklist, presente no manual de carga e descarga. A atividade inclui verificação da 

documentação do motorista e caminhão, além de um kit de segurança para transporte de cargas 

perigosas. Há uma determinação para que o produto não seja embarcado caso o veículo se 

encontre fora das especificações. 

 

Considerando a relevância dos produtos no cenário econômico, seu manuseio, o grau de 
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toxicidade e risco dos produtos avalia-se este indicador como regular (2 pontos). 

 

5. Emissão de poluentes e estratégias de ecoeficiência 

 

Em primeiro lugar é importante salientar que a unidade produtiva não contava com dados 

sistematizados para disponibilizar informações para terceiros. O Gerente de Meio Ambiente 

afirma que, como associados da ABIQUIM, estão trabalhando atualmente para disponibilizá-las. 

Paradoxalmente, parte das informações apresentadas neste indicador foram encontradas em um 

relatório em alemão que apresenta o desempenho ambiental das principais unidades produtivas 

da corporação em diversos países, incluindo a unidade estudada. 

 

Um dos grandes avanços registrados nos últimos anos foi a significativa redução da emissão de 

material particulado e dióxido de enxofre em função da substituição do óleo combustível pelo gás 

natural. Segundo o Gerente de Meio Ambiente, houve uma redução de 400 ton./ano de material 

particulado e 550 ton./ano de dióxido de enxofre, representando uma diminuição de 90% da 

emissão da unidade produtiva. 

 

O sistema de tratamento de efluentes foi aprimorado nos últimos anos, redundando em redução 

do número de multas da empresa por operar de desacordo com os parâmetros do órgão 

ambiental. O sistema foi construído na década de 80, sendo constituído por uma estação de 

tratamento dotada de um sistema de aeração com capacidade de tratamento de 3 milhões de m3 

que aumentou a eficiência de tratamento possibilitando que a empresa atendesse os parâmetros 

estabelecidos pela legislação. 

 

Em 1998, a empresa C deu início a novas obras visando modernizar o sistema de tratamento de 

efluentes. Trata-se de medida fundamental para manter a qualidade e eficiência do tratamento, 

uma vez que há projetos em andamento para aumentar a capacidade produtiva da unidade. 

Estão sendo construídas duas novas unidades para tratamento de efluentes a um custo de US$ 

800 mil. A primeira é uma piscina com capacidade para armazenar 8.000 m3 efluentes líquidos 

com resíduos químicos. A seu lado, uma piscina de mesmo tamanho realiza o tratamento 

biológico dos efluentes. Segundo o Gerente de Meio Ambiente, com a melhoria dos 

equipamentos, aliada à uma política de conscientização dos funcionários, foi possível reduzir o 

                                                                                                                                                                          

34 Outra importante inovação nos produtos, mas que não é fabricado nesta unidade produtiva e a fabricação de 
tintas a base de água em substituição às tintas a base de solventes, menos prejudiciais, mais seguras para os 
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consumo de água na unidade produtiva, bem como total de efluentes gerado e o material 

orgânico presente no efluentes nos últimos dois anos em cerca de 30%. Segundo ele, o sistema 

atual opera com uma eficiência de 90% da remoção das cargas orgânicas. 

 

Quanto aos resíduos sólidos perigosos, a empresa C adotou medidas paliativas até decidir por 

uma solução final em 1994. Com a decisão da CETESB, a partir da década de 80, de firmar uma 

posição mais rígida com relação à destinação de resíduos sólidos tóxicos, diversas empresas no 

Vale do Paraíba são obrigadas a entamborar e armazenar seus resíduos em locais protegidos do 

sol e longe dos recursos hídricos. 

 

Uma das saídas encontrada pela empresa C para não estocar o material em sua unidade foi 

enviar parte dos resíduos para outras unidades da corporação ou diretamente para aterros 

industriais localizados em outras cidades do Estado de São Paulo. Em 1988, no entanto, a 

organização, juntamente com outras empresas, foi acionada pelo Ministério Público por enviar 

resíduos para um aterro que, por um sistema mal gerenciado, causou danos ao meio ambiente. 

Assim, foi determinado que a empresa deveria armazenar os resíduos em sua própria unidade 

produtiva até implementar uma sistema de destinação adequado. 

 

Eleita a questão da destinação de resíduos sólidos como uma das prioridades da Gerência de 

Meio Ambiente, a alternativa escolhida pela empresa foi a construção, em 1994, de um 

incinerador de resíduos perigosos. Depois de apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e de 

Análise de Risco, o incinerador - que custou cerca de US$ 4 milhões com capacidade de 

queimar 2.700 ton./ano, a uma temperatura média de 800 a 900 graus celsius - foi licenciadado 

pelo órgão ambiental. 

 

Além de queimar todos os resíduos armazenados ao longo dos anos na unidade em função da 

determinação do Ministério Público - aproximadamente 4 mil toneladas -, a empresa C passou a 

vender este serviço para outras unidades industriais. Hoje a empresa atende mais de 100 

clientes. 

 

Segundo a CETESB, o incinerador possui todos os sistemas de controle informatizados 

necessários para operar com segurança e minimizar os impactos ambientais desta atividade, no 

tratamento de efluentes gerados no processo de incineração e no controle da geração de 

                                                                                                                                                                          

funcionários e que agridem menos o meio ambiente.   
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dioxinas. Segundo o Gerente de Meio Ambiente e a CETESB, com uma temperatura de 800 a 

900 °C para queima é possível evitar a produção de dioxinas não representando risco para a 

comunidade35.  

 

Os resíduos restantes do processo de incineração estão sendo estocados para serem enviados 

para o futuro aterro industrial em construção na unidade. O aterro sanitário industrial terá  

capacidade para 90 mil m3 de resíduos provenientes do tratamento biológico de efluentes e da 

incineração. Além disso, a unidade foi dimensionada para ser usada também por outras 

unidades industriais da empresa no Brasil. O custo projetado desta obra é de mais de US$ 2 

milhões. Interessante notar que, neste caso, a empresa reclama da morosidade do órgão 

ambiental em licenciar o aterro, retardando o início das operações. Quanto aos resíduos sólidos 

não perigosos, todas as unidades produtivas da fábrica contam com containers de coleta 

seletiva. Os resíduos são coletados e vendidos para sucateiros da região. 

 

Com relação à poluição do ar, vários equipamentos, como precipitadores eletrostáticos e 

lavadores de gases, foram instalados ao longo das anos em todas as unidades. Até hoje, 

contudo, a poluição do ar não é considerada um problema prioritário na região, uma vez que as 

condições locais e as poucas indústrias instaladas favorecem a dispersão de poluentes. Com 

efeito, a única exigência para o controle de poluição de gases gerados na caldeira da empresa C 

era a construção de uma chaminé com a altura exigida pela CETESB. Assim, a empresa, que 

utilizava óleo como combustível nas caldeiras, acabava gerando grande quantidade de material 

particulado e dióxido de enxofre, problema amenizado com a substituição do óleo pelo gás 

natural.  

 

Por fim, com relação à água consumida, não há nenhuma alternativa viabilizada para 

reaproveitamento deste insumo no processo produtivo, estabelecendo-se um circuito fechado. 

Como apontou o Gerente de Meio Ambiente, o custo de captação é relativamente baixo o que 

não justificaria, no momento, um investimento nesta área. Grande parte da água consumida, 

cerca de 550 m3/h é empregada na lavagem de 30 torres de resfriamento. O Gerente de Meio 

Ambiente afirma igualmente que a quantidade consumida é baixa em relação à vazão do rio: 

cerca de 0,1%. Também afirma que, embora a empresa não invista neste momento em 

                                                           

35 Muitos pesquisadores e organizações não governamentais contestam a segurança dos processos de incineração 
de resíduos tóxicos. Pesquisas desenvolvidas na Alemanha e Suécia indicam que as dioxinas provenientes dos 
incineradores nestes países seriam responsáveis por vários tipos de câncer, lesões no sistema reprodutor humano e 
contaminação de bebês por meio da amamentação (Demajorovic, 1994). 
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reaproveitamento da água, melhorias nos processos e a maior conscientização dos funcionários, 

com palestras e treinamentos, tem propiciado uma redução no consumo deste insumo. Cita 

como exemplo a diminuição de 800 litros da água empregada na lavagem dos tanques. Além 

disso, afirma que, por meio de uma campanha de educação do custo da água para a 

organização, aliada ao sistema de rateio, a empresa conseguiu reduzir o consumo de água e 

geração de efluentes em todas as unidades da fábrica em cerca de 30% nos últimos dois anos. 

 

No entanto, alerta que, com os desdobramentos da Lei de Cobrança da Água, é possível que o 

reaproveitamento da água no processo produtivo torne-se um imperativo econômico. Hoje a 

água usada nas torres de resfriamento é tratada e devolvida ao rio isenta de coliformes fecais, 

mas a uma temperatura de 30 a 50% mais alta do que a temperatura do Rio Paraíba.   

 

Pelas entrevistas realizadas, verifica-se que a empresa, especialmente a partir da década de 90, 

logrou reduzir significativamente sua poluição no que concerne à emissão de efluentes gasosos, 

tratamento de efluentes líquidos e destinação adequada dos resíduos sólidos. Grande parte 

deste resultado se deve aos investimentos feitos em novas tecnologias de controle de poluição. 

Assim, em que pese algumas iniciativas para reduzir os resíduos nas próprias unidades 

produtivas, por meio de palestras e treinamentos, para maior eficiência da política ambiental, o 

foco acaba privilegiando o controle da poluição. Segundo depoimentos do Chefe do Laboratório 

Químico Ambiental, com os investimentos feitos nos últimos anos em equipamentos, tem sido 

possível fazer uma melhor avaliação dos índices de emissão, possibilitando um controle mais 

efetivo. 

 

É importante destacar, entretanto, que a alternativa de incineração de resíduos tóxicos constitui 

uma estratégia ainda bastante controvertida. Enquanto representantes empresarias e de órgãos 

ambientais defendem a alternativa como forma mais eficiente enfrentar os resíduos tóxicos, 

ambientalistas criticam a eficiência deste sistema para evitar a liberação de dioxinas no 

ambiente. 

 

Considerando os problemas levantados com relação ao incinerador, os avanços registrados na 

área de controle de poluição, destacando a integração da política na área de efluentes e 

resíduos sólidos gerados, os poucos dados sistematizados disponibilizados ao público e as 

poucas iniciativas para melhor uso dos recursos naturais e reaproveitamento e reciclagem dos 

insumos,  avalia-se este indicador como regular (2 pontos). 
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6. Indicadores de desempenho social 

 

Com relação à política de benefícios para seus empregados, verifica-se que a média salarial se 

encontra acima do mercado da região bem como a política de benefícios, segundo o Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria Química. A empresa C patrocina um programa para seus 

empregados que sofrem de dependência química, visando evitar sua demissão. Éxiste, 

igualmente, um programa com os filhos dos funcionários para estimular sua participação em 

atividades esportivas e educacionais. 

 

A empresa C implantou há quatro anos um programa de lucros e resultados, no qual 40% do 

bonus do funcionário é calculado em função do desempenho da corporação e 60% em função do 

desempenho de sua unidade de negócio.  

 

As entrevistas realizadas junto ao sindicato e aos órgãos públicos indicam um baixo índice de 

acidentes na empresa. Nos últimos anos foram dois incêndios, um no almoxarifado e outro em 

uma torre de secagem, sem vítimas, controlados pela unidade de corpo de bombeiros montada 

pela empresa para enfrentar situações de emergência. 

 

Além desta unidade de combate a incêndios, contando com infra-estrutura completa, a empresa 

C construiu dentro de seu terreno um centro de treinamento para situações de emergência. 

Nesse local, é possível simular exercícios de combate a situações de emergência como controle 

de incêndio em tanques, vazamentos e acidentes envolvendo veículos transportando produtos 

perigosos. Pelo menos uma vez por ano, os funcionários realizam treinamentos neste centro.  

 

Além disso, todas as unidades produtivas devem realizar 4 horas de treinamento por mês na 

área de segurança. A Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho – CIPAT 

promove anualmente um ciclo de palestras de uma semana de duração, envolvendo também 

atividades de treinamento. Nos últimos anos, foram realizados duas simulações de abandono de 

fábrica envolvendo toda os funcionários. Segundo o Gerente de Meio Ambiente, a validade desta 

simulação é discutível pois os trabalhadores estavam avisados do evento. Assim, partindo da 

constatação de que é muito baixa a possibilidade de um acidente ocorrer em toda a extensão da 

unidade, cogita-se a realização de um simulado parcial, envolvendo um terço dos funcionários, 

sem aviso prévio. O treinamento envolvendo a comunidade vizinha ainda não foi realizado. 
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Considerando problemas de saúde ocupacional, o sindicato aponta que a modernização das 

antigas unidades produtivas tem contribuído para diminuir a exposição de trabalhadores a 

produtos tóxicos ou seu comprometimento auditivo. Segundo o sindicato, no entanto, permanece 

problemática a exposição de trabalhadores da unidade de corantes que, no longo prazo, pode 

comprometer suas atividades pulmonares. 

 

Com relação à integração da empresa com a comunidade, os programas sociais implementados 

pela empresa são reconhecidos como exemplares pelas diversas organizações entrevistadas 

como sindicato, associação de moradores e órgãos ambientais. As iniciativas comunitárias 

tiveram início há várias décadas. Mas, como afirma a Assessora de Comunicação, prevalecia 

uma ação paternelista, com iniciativas isoladas de caridade conduzidas por um “Grupo de 

Senhoras” da organização. 

 

A partir da década de 90, a empresa C procurou profissionalizar suas iniciativas comunitárias, 

sistematizando suas ações e estabelecendo uma relação de parceria com diversas entidades. 

Esta mudança de enfoque ganhou maior repercussão dentro da organização com a ampliação 

do programa Atuação Responsável nas empresas do setor. 

 

De 1996 a 1998, a empresa C conduziu uma ampla pesquisa junto aos moradores da região 

para avaliar a percepção da população em relação à organização e suas principais demandas. 

Com base nos resultados da pesquisa, as iniciativas em andamento continuaram a ser 

implantadas e novos programas foram introduzidos, entre os quais destacam-se: 

 

- programa de Portas Abertas: a cada dois anos, os portões da unidade são abertos para a 

população que pode visitar todas as instalações. Além disso, durante o dia, são 

desenvolvidas atividades incluindo exposições e teatro infantil; 

- programa de coleta seletiva em três escolas da região: são recolhidos papel, plástico, vidro e 

latas de metal e alumínio. Cada quilo recolhido significa um ponto para a escola, que após 

atingir 10.000 pontos tem direito a um prêmio escolhido pelos alunos. Em 1998, a empresa 

entregou para uma das escolas um laboratório de informática, oferecendo também 

treinamento e suporte para os professores. O programa é complementado por palestras 

sobre educação ambiental apresentadas nas escolas; 
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- construção de uma creche e de um posto de saúde: em parceria com a prefeitura, construiu 

uma creche e um posto de saúde no bairro em que está localizada, sendo que a 

administração das unidades é feita pelo órgão público; 

- uso do clube da empresa C pela comunidade: um acordo feito com a associação dos 

moradores garante a todo associado o uso das dependências do clube nos fins de semana; 

- construção do Corpo de Bombeiros: em parceria com o governo do Estado, construiu as 

instalações para o Corpo de Bombeiros; 

- projeto Crescer: as famílias de 30 adolescentes que concluíram o primeiro grau recebem 

dois salários mínimos por mês para que seus filhos realizem o segundo grau 

profissionalizante; 

- projeto de reflorestamento da mata ciliar ao longo das margens do Rio Paraíba; 

- projeto de construção de uma ciclovia: surgiu como uma demanda dos moradores em função 

das bicicletas serem obrigadas a dividir espaço com carros e caminhões. 

 

Com a implementação desses projetos, a empresa C tem mantido uma imagem bastante positiva 

em relação a sua responsabilidade social, incluindo atividades comunitárias e ambientais. 

Segundo a pesquisa feita em 1998 junto aos moradores da região, 61% dos entrevistados 

afirmaram que a empresa é preocupada com o meio ambiente, o que representou uma grande 

melhoria em relação a 1996, quando apenas 14% responderam que ela se preocupava com a 

qualidade ambiental. Isto tem se refletindo também em uma pequena melhoria da imagem da 

empresa em relação a problemas de poluição específicos como poluição do ar e da água. 

Segundo a pesquisa, em 1998, 79% dos entrevistados afirmavam que a empresa joga “fumaça 

no ar” e 43% “sujeira na água”, contra 89% e 48% registrados em 1996, respectivamente.  

 

Com relação às atividades comunitárias, em média 60% dos entrevistados reconhecem o 

desenvolvimento de ações da empresa em diversas áreas como esportivas, culturais e 

colaboração na conservação do município e na construção de escolas e creches. É interessante 

notar que, apesar da imagem positiva junto à comunidade e demais atores, a empresa continua 

a ser avaliada como perigosa para a região. Embora a pesquisa de 1998 mostre uma melhoria 

da imagem junto à população, cerca de 65% dos entrevistados consideram a empresa perigosa 

para a região, contra 82% em 1996. Segundo a Assessora de Comunicação, como toda empresa 

química, a organização tem esta imagem junto aos formadores de opinião que acaba sendo 

assumida pela comunidade. 
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Com base nos dados levantados, verifica-se que a empresa, além de ter uma política salarial e 

de benefícios compatível com a média do setor, desenvolve uma política ampla na área de 

segurança, envolvendo equipamentos e treinamento para situação de emergência. Além disso, o 

programa de reintegração para funcionários que sofrem de dependência química complementa 

sua política social em relação aos seus empregados. A única ressalva feita é o problema 

mencionado pelo sindicato da unidade de corantes, negado pela empresa como um problema de 

saúde ocupacional. 

 

Com relação à responsabilidade social da empresa em sua comunidade, observa-se uma 

postura bastante participativa, representada pela grande interação entre a empresa e a 

associação dos moradores local e o investimento em diversos projetos sociais em diferentes 

áreas como lazer, educação, saúde e segurança. Também há uma preocupação, segundo a 

Assessora de Comunicação, de que as ações não sejam entendidas como atos de caridade, 

mas sim como uma política de responsabilidade social. Por isso, não há doação em dinheiro 

para casos individuais. A alternativa tem sido sempre privilegiar iniciativas em parceria com 

órgãos públicos e não governamentais. Por fim, destaca-se ainda que são queimadas 

gratuitamente no incinerador da empresa 5 toneladas de resíduos hospitalares gerados no 

município onde a empresa opera. Dessa forma, avalia-se este indicador como muito bom (4 

pontos).    

 

4.5. Considerações sobre os estudos de caso  

 

Este trabalho não tem como objetivo fazer uma comparação das empresas estudadas. Afinal, 

embora todas façam parte do setor químico e petroquímico, a realidade de cada uma é bastante 

diferente. 

 

A empresa A é uma empresa nacional privada, cujos principais acionistas são um grupo brasileiro 

e um grupo norte-americano. Está localizada em uma região cujo histórico de degradação 

despertou um grande interesse no campo socioambiental, no cenário nacional e internacional.  

 

A empresa B, por sua vez, é uma empresa que, na época de sua fundação, era privada, sendo 

posteriormente estatizada, para tornar-se novamente privada em 1994. Em seu histórico também 

são marcantes as mudanças na composição acionária de seu capital. Muito embora a região na 

qual opera tenha também uma série de problemas ambientais, principalmente em função do 
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processo de industrialização acelerada, o interesse nacional e internacional, ao menos no campo 

das questões socioambientais, não alcançou a mesma proporção de Cubatão.  

 

Já a empresa C é uma multinacional de origem alemã atuando em cerca de 140 países em todo 

o mundo. Está localizada no Vale do Paraíba onde, embora venha enfrentando um aumento dos 

problemas ambientais decorrentes da expansão urbana e industrial, a mobilização da sociedade 

em torno dos problemas socioambientais ainda não atingiu o grau de organização observado em 

Cubatão e no ABC. 

 

Assim, os resultados apresentados neste trabalho não serão utilizados para provar se uma 

empresa tem um desempenho melhor do que as outras, mas para trazer novos elementos para 

aprofundar alguns aspectos dos debates em torno da gestão socioambiental empresarial. 

 

Primeiro, aponta-se para a importância de desenvolver e aprimorar o uso de indicadores para 

uma análise precisa das realidades dinâmicas das empresas. Isto é particularmente verdadeiro 

para avaliar corretamente o desempenho socioambiental, pois os estudos de caso mostram as 

grandes mudanças pelas quais passaram as organizações analisadas ao longo das últimas 

décadas. 

 

Segundo, percebe-se a necessidade de ampliar os indicadores de avaliação de desempenho das 

organizações. Contrapondo-se a uma visão que privilegia apenas indicadores de performance 

econômica ou restritos à performance ambiental, focada na emissão de poluentes, propõe-se 

indicadores com escopo mais amplo. Ou seja, em um contexto em que se valoriza cada vez mais 

a responsabilidade social das organizações, é importante avaliar seu desempenho também 

segundo outros parâmetros, como relação com os stakeholders, natureza das relações de 

trabalho, relevância social do produto, risco inerente à atividade, entre outros. 

 

Por fim, destaca-se a importância de incluir no debate uma variável fundamental que, cada vez 

mais, desafia as organizações contemporâneas: a necessidade de repensar o papel da política 

de educação corporativa e seu reflexo sobre o desempenho socioambiental. 

 

Feitas estas ressalvas, é possível fazer algumas ponderações a respeito dos resultados 

encontrados com relação aos desempenhos diferenciados alcançados pelas organizações, como 

é apresentado na tabela a seguir: 



Tabela 18: Consolidação dos indicadores de educação corporativa e desempenho 

socioambiental das empresas 

P: Pontos Alcançados 

Empresa A Empresa B Empresa C

Educação 

Corporativa 

P Socioambiental P Educação 

Corporativa 

P Socioambiental P Educação 

Corporativa 

P Socioambiental

1. Organização do 

trabalho 

2 1. Indicadores 

Econômicos 

3 1. Organização do 

trabalho  

2 1. Indicadores 

Econômicos 

2 1. Organização do 

trabalho  

2 1. Indicadores 

Econômicos

2. Atividades de 

treinamento e 

aprendizado 

2 2. Matérias-primas 2 2. Atividades de 

treinamento e 

aprendizado 

1 2. Matérias-primas 2 2. Atividades de 

treinamento e 

aprendizado 

4 2. Matérias

3. Natureza das 

relações de 

trabalho 

4 3. Consumo de 

energia 

3 3. Natureza das 

relações de 

trabalho 

2 3. Consumo de 

energia 

3 3. Natureza das 

relações de 

trabalho 

2 3. Consumo de 

energia

4. Incorporando a 

variável 

socioambiental 

3 4. Produtos gerados 2 4. Incorporando a 

variável 

socioambiental 

2 4. Produtos gerados 2 4. Incorporando a 

variável 

socioambiental 

4 4. Produtos gerados

  5. Emissão de 

Poluentes 

3   5. Emissão de 

Poluentes 

2   5. Emissão de 

Poluentes

  6. Performance 

Social 

3   6. Performance 

Social 

1   6. Performance 

Social

Total 11  16 Total 7 Total 12 Total 12 Total
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Uma rápida análise dos números apresentados na tabela sugere indícios que sustentam a 

hipótese inicial desta pesquisa.  De fato, políticas que estimulam a formação e o aprendizado nas 

organizações contribuem para um melhor desempenho no campo socioambiental. Segundo os 

indicadores construídos, verifica-se que as empresas C e A, com uma pequena vantagem para a 

primeira, apresentam indicadores mais satisfatórios no campo da educação corporativa e do 

desempenho socioambiental do que a empresa B. Assim, enquanto a empresa C e A alcançam 

um nível bom nos indicadores de educação corporativa e de desempenho socioambiental, a 

empresa B é avaliada como insatisfatória no campo da educação corporativa e regular em sua 

performance socioambiental. 

 

Apenas uma análise simples dos valores, no entanto, encobre uma série de outras características 

específicas de cada organização que permitiria um melhor entendimento dos indicadores 

encontrados. 

 

Em primeiro lugar, é importante salientar que nenhuma das organizações apresenta 

características organizacionais ideais que favoreçam o aprendizado. Isto decorre da 

compreensão mais ampla da educação corporativa apresentada neste trabalho, que não se 

restringe apenas às atividades de treinamento ou formação, mas considera também importante 

outras características que podem estimular ou bloquear a disseminação do conhecimento 

organizacional. 

 

Em que pese esta observação, das três empresas analisadas com relação às atividades de 

treinamento e aprendizado que constituem os elementos básicos da política de formação das 

organizações, apenas na empresa C este indicador é considerado muito bom. Nesse caso, 

contribuíram para esta avaliação os programas de formação que englobam desde o estímulo à 

complementação da educação formal oferecida pela empresa até o planejamento detalhado de 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos funcionários em áreas como 

qualidade, segurança, meio ambiente, liderança e relações humanas. Destaca-se a informação 

dada pelos supervisores segundo a qual, desde da década de 90, há uma verdadeira “avalanche 

de palestras e treinamentos” que por vezes dificultam a assimilação dos conteúdos. No entanto, 

todos concordam que estas iniciativas são importantes para a empresa como um todo e que a 

elevação do nível escolaridade dos funcionários tende a aumentar a eficácia dos programas de 

treinamento. 
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No caso da empresa A, este indicador é apenas regular porque a percepção da importância das 

atividades de treinamento não se encontra efetivamente disseminada na organização. Destacam-

se as afirmações de seus representantes de que as demandas do dia-a-dia sacrificam as 

atividades de treinamento, contribuindo para que os recursos destinados às atividades de 

formação não sejam gastos integralmente. Na empresa B, o desempenho insatisfatório decorre, 

principalmente, da política de redução de custos da empresa que diminuiu significativamente as 

atividades de treinamento e aprendizado desde o início da década de 90. Dessa forma, é 

possível afirmar que apenas na empresa C as atividades de treinamento e aprendizado ocupam 

uma posição estratégica entre os objetivos da organização. 

 

Quanto à organização do trabalho, percebe-se uma trajetória e um desempenho semelhantes 

para as três organizações analisadas, avaliando-se este indicador como regular. As três 

empresas conviveram até a década de 90 com estruturas organizacionais verticais e fortemente 

hierarquizadas, comuns às grandes organizações burocráticas, que funcionam como empecilhos 

para o aprimoramento do aprendizado e compartilhamento do conhecimento nas organizações. 

No entanto, nos anos recentes, as empresas estão remodelando suas estruturas organizacionais 

no sentido de garantir a implementação de uma nova estrutura, mais ágil, flexível e integrada. 

Entre os aspectos mais importantes dessas mudanças destacam-se a diminuição dos níveis 

hierárquicos, os investimentos em sistemas corporativos de informação, o estímulo ao trabalho 

em equipes multifuncionais e o desenvolvimento de canais de comunicação mais horizontais. Em 

que pese estas iniciativas, representantes das três empresas apontam que, mesmo com a 

evolução neste indicador nos últimos anos, há muitos desafios a serem superados para garantir 

níveis mais elevados de integração, agilidade e flexibilidade na estrutura. 

 

Com relação à incorporação da variável socioambiental, também se observam aspectos comuns 

nas empresas. Em primeiro lugar, a variável ambiental ocupa posição de destaque na teoria 

declarada das organizações, da forma definida por Argyris e Schön no capítulo 2, embora se 

perceba uma ênfase maior nas empresas A e C do que na B. Há igualmente um esforço para que 

a responsabilidade socioambiental seja cada vez mais compartilhada entre as diversas divisões e 

unidades operacionais. Assim, nas três organizações, as formas de trabalho no campo 

socioambiental se diferenciam das estruturas tradicionais encontradas em outras empresas onde 

existem departamentos de meio ambiente, aos quais compete a responsabilidade exclusiva pela 

gestão ambiental. Nas empresas analisadas, porém, objetivos e metas socioambientais são 

repassados para as divisões e unidades operacionais, cabendo ao setor ambiental um papel de 
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assessoria e acompanhamento, estimulando uma maior conscientização socioambiental nos 

diferentes setores. Ainda assim, há um diferencial entre as três organizações no que se refere ao 

número de atividades e treinamentos desenvolvidos no campo socioambiental. 

 

Neste indicador, o desempenho da empresa C é avaliado como muito bom, em função das 

iniciativas e programas de treinamento específicos no campo socioambiental e da forma 

diferenciada de cobrar co-responsabilidade das diversas unidades produtivas. Além da 

conscientização, há um incentivo econômico para melhorar o desempenho socioambiental das 

unidades com base no sistema de rateio implementado em 1998. Essa contabilização possibilita 

a cada unidade saber o quanto está contribuindo para o total de efluentes e resíduos sólidos 

gerados, sendo que as mais poluentes arcam proporcionalmente com maiores custos relativos ao 

tratamento dos efluentes e destinação dos resíduos. Isto funciona como estímulo adicional para 

cada unidade encontrar alternativas de geração de menos resíduos. Também a empresa A 

apresenta uma série de atividades de treinamento desenvolvidas no campo socioambiental, mas 

não tão estruturadas como no caso da empresa C, que permite avaliar seu desempenho neste 

indicador como bom. 

 

No caso da empresa B, este indicador é prejudicado por uma política de redução de custos. No 

entanto, é importante destacar que há um esforço feito pela Assessoria de Qualidade em Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança no sentido de oferecer treinamento no local de trabalho, visando 

melhorar a disseminação da consciência ambiental, o que possibilita avaliar este indicador como 

regular. 

 

Avaliando a natureza das relações de trabalho, percebe-se que a empresa A conseguiu construir 

uma relação de trabalho menos conflituosa e mais colaborativa com seus funcionários. 

Considerada uma empresa diferenciada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química 

da Baixada Santista, conclui-se que a empresa A apresenta um desempenho muito bom neste 

indicador. Destaca-se o fato de que, nos últimos 10 anos, foi registrada apenas uma queixa por 

parte de um funcionário junto ao Sindicato, sendo que os próprios representantes da entidade 

consideram a ação improcedente. 

 

No caso da empresa B, as relações são muito mais conflituosas, tendo se deteriorado na década 

de 90. Em 1992, como comentado, a empresa B sofreu um processo de interdição de 15 dias, 

iniciado pelo Sindicato dos Químicos e Petroquímicos do ABC. Além disso, depois de um período 
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de estabilidade até 1996, as relações voltaram a se agravar. No entanto, nos últimos dois anos, 

concomitantemente à recuperação econômica da empresa, este indicador parece apresentar 

perspectivas de melhoria, sendo que, no momento, sua avaliação é regular. 

 

Já em relação a empresa C, sua avaliação neste indicador também é regular em função de uma 

cultura autoritária estabelecida entre os diversos níveis hierárquicos, especialmente entre 

supervisores e operadores. Isto foi confirmado tanto nas entrevistas com os funcionários como 

com o sindicato. Para reverter este quadro, a empresa tem investido em uma série de cursos de 

liderança e relações humanas. Embora, segundo os entrevistados, perceba-se uma melhoria das 

relações de trabalho com o desenvolvimento de uma cultura mais colaborativa entre os diversos 

níveis hierárquicos, a mudança vem se processando lentamente em função de parcela de seus 

funcionários ainda resistirem  a se adequar a esta nova realidade. 

 

Também quanto aos indicadores de performance socioambiental, uma análise mais detalhada 

dos resultados alcançados aponta para aspectos interessantes da atuação das três 

organizações. 

 

Em primeiro lugar, ao analisar os indicadores econômicos, verifica-se que a empresa A alcançou 

um desempenho bom em função do crescimento da produção e do faturamento até meados da 

década de 90, quando se inicia um período de estabilidade.  Além disso, a empresa mantém uma 

grande participação de mercado em alguns produtos, especialmente o cloro líquido, ácido 

clorídrico e hipoclorito de sódio. A empresa A é responsável por 49% do mercado nacional de 

cloro líquido e 40% de ácido clorídrico e hipoclorito de sódio. Já a empresa B apresenta um 

desempenho considerado regular em função, de um lado, da perda de mercado observada até 

1996 e, de outro, a expansão do faturamento até 1998, quando novamente observou-se sua 

redução. É importante lembrar que, no caso da empresa B, segundo os entrevistados, o fato de 

parte dos recursos da empresa terem sido empregados para viabilização de outros pólos 

petroquímicos, aliado a seu longo processo de privatização, comprometeram seu desempenho 

econômico. Ressalva-se que, segundo o sindicato, o adiamento dos investimentos na 

modernização da estrutura produtiva foi resultado de uma política deliberada do governo.  

 

Quanto à empresa C, seu desempenho é considerado bom em função do grande crescimento de 

seu faturamento na década de 90. Entre 1991 a 1998, o faturamento cresceu em 333,8%, 

passando de pouco mais US$ 300 milhões para US$ 1,4 bilhões. Desde 1996, no entanto, vem 
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apresentando uma certa oscilação da sua lucratividade, alterando períodos de prejuízos e lucros.  

 

Quanto aos indicadores ambientais, destaca-se que, com exceção da emissão de poluentes, os 

outros critérios analisados registram a mesma avaliação. Assim, para as três empresas, os 

indicadores de matérias-primas e produtos gerados são avaliados como regular. Esta pontuação 

reflete de, um lado, o balanço entre os ganhos de produtividade estimados em função da 

racionalização dos processos produtivos e a toxicidade dos insumos empregados e, de outro, o 

balanço entre relevância do produto e a toxicidade e os riscos associados aos processos 

produtivos e de consumo. 

 

Já com relação ao consumo de energia, as três organizações apresentam um desempenho 

bom. Isto reflete as políticas implantadas ou em fase de implantação, com o objetivo de 

privilegiar investimentos em fontes de energia mais eficientes e menos poluentes, especialmente 

o gás natural, em substituição à alternativa tradicional do uso de óleo combustível. Contribuem 

também os projetos para geração de energia elétrica dentro das próprias organizações no caso 

da empresa A e B, visando diminuir sua dependência de fornecedores externos. 

 

No caso da emissão de poluentes, verifica-se o importante desenvolvimento das empresas na 

área de controle. Segundo os dados levantados, os investimentos totais em equipamentos de 

controle de poluição na empresa A somam US$ 33 milhões. Na empresa B, os investimentos em 

melhoria do tratamento dos efluentes e controle de emissão gasosas chegam a US$ 42,4 

milhões. Já na empresa C, os investimentos na modernização do sistema de tratamento de 

efluentes, na construção do incinerador e no aterro industrial somam cerca de US$ 10 milhões. 

Os investimentos realizados resultaram em melhorias acentuadas em seus indicadores 

ambientais, confirmadas por entrevistas junto aos órgãos ambientais. Destaca-se, nas três 

empresas, a redução de emissão de poluentes gasosos e líquidos. Interessante notar que, em 

todos os casos, há uma política que privilegia o controle em detrimento da minimização da 

produção de resíduos no processo produtivo, fazendo com que as empresas operem dentro dos 

padrões estipulados pela legislação. Ressalta-se ainda que, mesmo com a ênfase no controle, 

alguns investimentos em equipamentos proporcionaram às organizações a possibilidade de 

operar com padrões mais eficientes do que os previstos na legislação.  

 

Ainda assim, há algumas diferenças as organizações que justificam a avaliação neste indicador 

como bom para a empresa A e como regular para as empresas  B e C. Em primeiro lugar, a 
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empresa A apresenta uma grande quantidade de dados sistematizados, com variedade de séries 

históricas, reconhecidos pelo órgão ambiental, o que possibilita uma análise mais detalhada feita 

por parte dos stakeholders internos e externos. Além disso, a empresa A, depois de receber uma 

série de multas na década de 70 em função de problemas de poluição, conseguiu construir uma 

relação marcada por menos atritos com os órgãos ambientais. Esta mudança foi possível pois a 

empresa A foi uma das primeiras organizações em Cubatão a operar de acordo com os padrões 

e exigências da CETESB na década de 80, resultando em uma diminuição significativa das 

multas. 

 

No caso da empresa B, apenas a partir da década de 90 as multas iriam diminuir e a relação se 

tornará menos conflituosa. Além disso, apenas agora, com sua participação no programa 

Atuação Responsável, a empresa B decidiu diversificar e ampliar seus dados sobre 

desempenho ambiental para terceiros. A mesma observação é válida para a empresa C. As 

multas diminuíram significativamente a partir da década de 90 e a relação tem sido menos 

conflituosa com o órgão ambiental. Da mesma forma, embora a empresa C conte uma série de 

informações sobre desempenho ambiental, estes dados não se encontram ainda sistematizados 

para serem disponibilizados ao público. 

 

Por fim, no campo do desempenho social é que se encontram as maiores diferenças entre as 

três empresas. Pela pesquisa realizada, há apenas um episódio nos últimos anos que 

compromete a responsabilidade social da empresa A, que se refere ao vazamento de óleo 

ocorrido em 1997 e não comunicado à CETESB. Com relação às demais variáveis analisadas, 

no entanto, a empresa A ocupa uma posição diferenciada em Cubatão, que inclui o bom 

relacionamento com o sindicato e com a comunidade vizinha, sendo a primeira empresa a ter 

feito contato direto como os moradores e a experiência inédita no país do programa Fábrica 

Aberta. Também sua política de segurança industrial é avaliada positivamente pelo Sindicato, o 

que resultou em um número de acidentes abaixo da média do pólo de Cubatão. Além disso, a 

empresa A apresenta outros pontos positivos, como sua política salarial e de benefícios, o apoio 

a alguns programas comunitários, como doação de cloro para comunidades carentes nos últimos 

anos. Dessa forma, seu desempenho social é considerado bom.  

 

No caso da empresa B, este é o seu aspecto mais problemático. Os inúmeros acidentes 

ocorridos ao longo da sua trajetória, alguns incluindo vítimas fatais, e os constantes transtornos 

provocados para população vizinha, em função de explosões e poluição, contribuíram não 
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apenas para construir uma imagem negativa junto à população, mas também para determinar 

um enorme passivo social da organização em sua comunidade. Além disso, como mostraram as 

entrevistas realizadas, até a década de 90, a empresa B ignorou as demandas da comunidade. 

A política salarial e de benefícios sofreu reduções em função da crise econômica vivida pela 

empresa a partir da década de 90. Nos últimos anos, porém, ela tem procurado reverter esta 

situação. O número de acidentes diminuiu sensivelmente em razão de medidas destinadas a 

aprimorar sua política de segurança industrial, especialmente a partir de 1992. A empresa B 

também vem tentando melhorar a comunicação com a comunidade, por meio de informativos 

distribuídos à população vizinha e promovendo atividades para a conscientização ambiental. 

Além disso, embora não exista um programa planejado de visitas à empresa, nos últimos anos 

diversas escolas visitaram suas instalações. Em 1998, por exemplo, a empresa recebeu 700 

visitantes. Com relação ao apoio aos programas comunitários e parcerias com outras entidades, 

as atividades da empresa B são ainda muito reduzidas. Dessa forma, considerando o histórico 

da empresa na área social, seu indicador se mostra insatisfatório. É verdade que há indícios de 

mudanças, porém apenas pesquisas posteriores poderão indicar se a empresa B efetivamente 

estabeleceu uma nova postura no campo da responsabilidade social perante seus stakeholders.  

 

Quanto a empresa C, verifica-se que, depois de décadas de uma relação tensa com o sindicato, 

há um processo em curso visando construir uma relação mais colaborativa. Sua política salarial 

e de benefícios também se encontra acima da média da região. Além disso, a qualidade de sua 

política de segurança pode ser avaliada pelos poucos acidentes da empresa nos últimos anos. 

Destacam-se as iniciativas da empresa C em construir em parceria com o Estado, a unidade do 

Corpo de Bombeiros em sua localidade e a existência de outra unidade completa de combate a 

incêndios e acidentes dentro da própria fábrica. Por fim, ressalta-se a grande interação da 

empresa com sua comunidade valorizada em todas as entrevistas realizadas. Visando substituir 

uma relação paternalista da organização com a comunidade que prevaleceu até a década de 80, 

a empresa C tem aplicado recursos em inúmeros projetos valorizando a cidadania em sua 

localidade em parceria com órgãos públicos e organizações não governamentais. Destacam-se 

os investimentos em educação, recuperação de áreas degradadas, coleta seletiva de resíduos 

sólidos e lazer. Dessa forma, considerando as informações apresentadas avalia-se este 

indicador como muito bom. 

 
 

 

 


