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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

I. Revendo os pressupostos 

 

No início deste trabalho, foram colocados três pressupostos: o ambientalismo não é modismo 

passageiro; o processo de desregulamentação que vem ocorrendo em outros setores não será 

verificado no campo ambiental e os investimentos em controle de poluição não garantem a 

reversão dos problemas de degradação socioambiental. 

 

Com relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que ele pode ser confirmado pela análise 

efetuada. Considerando a contribuição para os debates sobre a sociedade de risco de Beck 

(1992) apresentada no capítulo 1, os riscos socioambientais inerentes ao desenvolvimento 

industrial ou mesmo sua incalculabilidade continuam a alimentar e a realimentar um processo 

autocrítico dentro da sociedade, sustentando a preocupação socioambientalista. De fato, parece 

que vivemos em uma sociedade de ecologistas preocupados com o destino da humanidade. Nos 

países centrais e em desenvolvimento, cada vez é maior o número de vozes dentro dos partidos 

progressistas e conservadores, das universidades, dos órgãos públicos, do setor industrial e das 

organizações não governamentais a alertar sobre a necessidade de repensar o modelo atual de 

desenvolvimento econômico que ameaça nosso presente e, particularmente, as gerações 

futuras. 

 

Embora seja impossível precisar o quanto há de retórica nessa mobilização, os infinitos 

discursos sobre a necessidade de preservação ambiental alimentam uma engrenagem que 

vagarosamente impõe crescentes demandas ao poder público, exigindo ações para que o 

processo de degradação seja refreado. Como resposta a esta mobilização, e de acordo com o 

segundo pressuposto, os órgãos ambientais são cobrados a incrementar sua política, 

especialmente no que se refere ao controle da poluição industrial. Em que pese a ação de um 

poderoso lobby empresarial em diversos países com o objetivo de evitar ou adiar medidas que 

contrariem seus interesses, os padrões de emissão e a regulamentação ambiental se tornaram 

mais amplos e rígidos nas últimas duas décadas. A proibição da produção e emprego de DDT 

em diversos países no passado, a luta pela proibição do uso do CFC no presente e os debates 

incipientes sobre a limitação da produção de produtos extremamente tóxicos, como o benzeno, 

ou ainda sobre os alimentos geneticamente modificados, no caso dos transgênicos, indicam a 
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continuidade de um movimento que vai de fora para dentro da organização, influindo no 

processo de tomada de decisão das empresas. 

 

Com relação ao último pressuposto, ele é válido na medida em que se percebe os limites da 

estratégia focada no final do processo produtivo. Ainda que problemas localizados de 

degradação socioambiental tenham sido revertidos ao longo dos anos, ocorrências complexas 

como a destruição da camada de ozônio cujos reais efeitos não são plenamente conhecidos, 

desafiam as estratégias tradicionais das empresas, especialmente em setores potencialmente 

perigosos como o químico e petroquímico. Nesse caso, as mudanças exigidas demandam mais 

do que o aprimoramento de seus sistemas de tratamento de resíduos e de segurança industrial, 

sendo necessário buscar inovações no processo produtivo, diminuindo o consumo de recursos 

naturais, substituindo insumos tóxicos e reduzindo a quantidade de resíduos tóxicos gerados 

antes de seu tratamento final. 

 

Nesse contexto, sugeriu-se que as inovações de produtos e processos dependem da integração 

das variáveis socioambientais nos objetivos de longo prazo e que as empresas, além de oferecer 

treinamento e formação no campo socioambiental para seus empregados, construam um 

ambiente e uma forma de trabalho que contribua para a disseminação desta aprendizagem. 

 

Mas será que a política de educação corporativa no campo socioambiental efetivamente 

favorece um desempenho socioambiental diferenciado? E terá esse processo de educação 

corporativa a capacidade de fazer com que as empresas passem de uma abordagem de controle 

de poluição para uma abordagem preventiva? 

 

II. Perspectivas para a educação corporativa socioambiental 

 

Para a primeira pergunta, a pesquisa aponta para uma resposta afirmativa, embora se tenha 

claro que, no caso das empresas estudadas, o fator motivador para as grandes mudanças 

observadas em suas políticas socioambientais foi muito mais as pressões externas do que as 

políticas de educação corporativa. Entre as forças externas destaca-se, acima de tudo, a 

atuação mais contundente do órgão ambiental, impulsionado, por sua vez, pela maior pressão 

das comunidades vítimas dos problemas provocados pelas organizações. Destacam-se como 

símbolo desta fase os graves problemas de poluição na cidade de Cubatão somados à explosão 

do gasoduto da Petrobrás que despertou o interesse nacional e internacional sobre os problemas 
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socioambientais na região. A mobilização em Cubatão, caracterizada pela ação de diversos 

atores como o Ministério Público, a CETESB, o Ministério do Trabalho e a pressão de entidades 

ambientalistas e da comunidade local, não necessariamente trabalhando em parceria, 

concretizou-se em uma série de multas e na definição de padrões de controle de poluição mais 

exigentes e que, sem lograr reverter todos os problemas socioambientais decorrentes das 

atividades industriais, conseguiu livrar a região do estigma de “Vale da Morte”. O exemplo de 

Cubatão se multiplicou para outras regiões do Estado de São Paulo que foram determinantes 

nas alterações ocorridas nas organizações estudadas. 

 

Estas transformações foram fundamentais para iniciar uma aprendizagem de circuito-simples ou 

reativa para que a falta de uma política ambiental até a década de 70 fosse substituída por uma 

incipiente política focada no controle da poluição. 

 

Nesse contexto, o aprendizado nas três empresas analisadas se deu de forma passiva e 

automática a partir do aprendizado proveniente da operação de novas tecnologias de controle de 

poluição. O objetivo continuava a ser poluir o quanto fosse possível, tentando adequar-se aos 

padrões determinados pela legislação. No entanto, o incentivo para respeitar os padrões era 

pequeno uma vez que as multas eram irrisórias e a pressão social baixa. Foi um período 

marcado pelo grande número de multas aplicadas pelo órgão ambiental nas três empresas. 

 

Na década de 80, porém, a intensificação da fiscalização exigiu das empresas novas respostas 

no campo socioambiental. A partir desta época, o investimento em programas de educação 

corporativa passou a funcionar como elemento diferenciador das organizações em sua 

performance socioambiental. 

 

Entre as empresas analisadas, aquela que desenvolveu respostas mais rápidas nesse período 

foi a empresa A. Parte desta resposta deve ser creditada ao fato de se encontrar em uma região 

especialmente conturbada como Cubatão e por trabalhar com um produto extremamente 

perigoso como o cloro. Mas a pressão do ambiente não explica o desempenho da empresa em 

sua totalidade. Afinal, por que a empresa A, mesmo quando comparada com outras empresas do 

pólo de Cubatão, conseguiu se adequar mais rapidamente às demandas do órgão ambiental e 

estabelecer uma relação colaborativa com o sindicato e com sua comunidade? 
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Infere-se a partir dos resultados apurados que  parte de seu desempenho socioambiental é 

creditado a características próprias da organização que favoreceram um programa de educação 

corporativa no campo socioambiental. Particularmente positiva para a empresa foi a estratégia 

adotada de integrar todos departamentos na gestão de ambiental e nas atividades de segurança. 

Ao compartilhar responsabilidades com os diversos departamentos e, ao mesmo tempo, 

desenvolver atividades de treinamento e formação no campo socioambiental, a empresa 

conseguiu desenvolver um processo de conscientização ambiental que contribuiu para os bons 

resultados na área de controle da poluição industrial, como apontado pela CETESB, e de baixos 

índices de acidentes industriais e ocupacionais, confirmados pelo sindicato.  

 

Além disso, as boas relações de trabalho representadas por um processo de interação entre 

indivíduos de forma colaborativa e pouco conflituosa contribuiu para formar equipes de trabalho 

com conhecimento e motivadas para alcançar melhores resultados nas áreas de meio ambiente 

e segurança.  

 

Este processo de aprendizado também foi beneficiado pelo desenvolvimento de uma 

compreensão sistêmica da organização com o ambiente externo materializando-se em uma série 

de benefícios menos tangíveis, especialmente no campo social. A empresa A conseguiu 

construir relações estáveis e pouco conflituosas com diversos stakeholders, como sindicato e 

comunidade. 

  

No caso da empresa B, as entrevistas revelaram que a história da empresa, da década de 70 até 

os primeiros anos da década de 90, foi marcada por uma série de problemas de poluição e de 

acidentes no seu processo produtivo. O estudo de caso mostra que este desempenho pode ser 

explicado em parte por dois fatores, levantados pelos representantes das empresas e do 

sindicato. Primeiro, parcela de seu faturamento estava sendo desviada pelo governo federal para 

financiamento de outros pólos petroquímicos no país. Segundo, o longo processo de privatização 

acabou adiando os investimentos na modernização da planta. Ainda assim, pressupõe-se que o 

fato da empresa B ter adotado políticas mais efetivas na área ambiental e social apenas a partir 

da década de 90 não pode ser explicado somente por essas características específicas da 

organização. Nesse caso, os elementos que constituem barreiras para a disseminação do 

conhecimento, como a natureza da relação de trabalho mais conflituosa e as reduzidas 

atividades em palestras e treinamentos, contribuíram para que a empresa encontrasse maiores 

dificuldades na implementação de uma política eficaz no campo socioambiental. Assim, a falta 
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de um corpo funcional motivado para as questões socioambientais contribuiu para a 

multiplicação de acidentes como vazamentos, explosões e sucessivos problemas de poluição 

registrados na década de 80 e no início dos anos 90.  

 

A carência de uma visão sistêmica por parte da organização também contribuiu para que a 

empresa B ignorasse a necessidade de desenvolver uma relação mais colaborativa com os 

atores de seu ambiente externo. Sem a integração de objetivos socioambientais nas estratégias 

de longo prazo, a empresa B observou de forma passiva o acirramento das relações com o 

sindicato, culminando na intervenção do Ministério Público e na construção de uma imagem 

negativa junto a sua comunidade. 

 

Por fim, a empresa C apresentou os melhores resultados nos indicadores de educação 

corporativa e no desempenho socioambiental. Nesse caso, acredita-se que os números 

apresentados pela fábrica analisada provavelmente foram beneficiados pelo tamanho da 

organização, uma vez que se trata de uma das maiores corporações multinacionais do setor 

químico, e pelo fato de constituir a unidade produtiva mais importante na América do Sul. Ainda 

assim, estas características não são suficientes para explicar seu desempenho em sua 

totalidade. 

 

Em primeiro lugar, a empresa C apresenta programas de treinamento e formação mais amplos 

estruturados em diversas áreas, incluindo qualidade, segurança e meio ambiente. Há um efetivo 

planejamento para o desenvolvimento de habilidades e capacidades para estas áreas 

consideradas estratégicas. É também a única empresa que adotou um programa formal para que 

parte de seus funcionários no nível de operação sem segundo grau completo, pudessem dar 

continuidade a sua formação. Até 1990, no entanto, este trabalho de formação era prejudicado 

pelo estilo autoritário que vigorava na empresa entre os níveis hierárquicos, fazendo com que os 

objetivos socioambientais não fossem efetivamente compartilhados na organização mas 

impostos como metas a serem cumpridas. A partir de 1990, contudo, a empresa C passou a 

investir em cursos de relações humanas, liderança e trabalho em equipe. Segundo as entrevistas 

realizadas, estas mudanças estão favorecendo maior motivação e envolvimento de todos os 

níveis hierárquicos nos objetivos organizacionais. 

 

Também na empresa C, a co-responsabilização das diversas unidades produtivas para alcançar 

os objetivos socioambientais, aliada ao processo de capacitação desenvolvido, contribui para a 
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construção de uma efetiva consciência de seus funcionários no campo ambiental e social. Além 

disso, é a única empresa a integrar uma política de conscientização com incentivos monetários, 

por meio da estratégia de ratear os custos de tratamento de poluentes entre as diversas 

unidades produtivas. Como resultado deste processo, verifica-se os poucos acidentes ocorridos 

no histórico da empresa e uma diminuição das multas por não conformidade ambiental, 

especialmente a partir da década de 1990. 

 

A empresa C também se beneficiou com uma compreensão sistêmica que favoreceu o 

desenvolvimento de relações pouco conflituosas e colaborativas com seu ambiente externo, 

especialmente no que se refere à comunidade na qual está inserida. Depois de décadas de 

atitudes consideradas paternalistas pela própria organização, a empresa C profissionalizou sua 

intervenção por meio de diversos projetos em parcerias com órgãos públicos ou organizações 

não governamentais, nas áreas de educação, saúde, segurança e lazer. Estas iniciativas 

contribuíram para a construção de uma boa imagem da organização no campo da 

responsabilidade social junto a sindicato, associação de moradores e órgão ambiental. 

 

A partir dos resultados apresentados, e mesmo sem terem sido detectadas formas 

organizacionais ideais que favoreçam ao aprendizado socioambiental, comprova-se a primeira 

hipótese de que políticas que estimulam a educação corporativa possibilitam que as empresas 

aprimorem seu desempenho socioambiental em um contexto que privilegia o controle da 

poluição e a segurança nos processos industriais. Esta constatação é importante, uma vez que a 

“Pesquisa Gestão Ambiental na Indústria Brasileira” (BNDES/CNI/SEBRAE, 1998) mostra o 

quanto o papel de cursos e treinamentos é pouco valorizado no setor químico como ferramenta 

para implementação da gestão ambiental. Apenas 28% das empresas da amostra pesquisada 

oferecem cursos e treinamentos para seus funcionários nesta área. 

 

Além disso, a partir do trabalho realizado, percebe-se que, ao se pensar a educação corporativa 

como um processo de gerenciamento do conhecimento, agregando aos programas de 

treinamento e formação uma preocupação com as relações sociais dentro da organização e a 

forma da organização do trabalho, o desempenho socioambiental é beneficiado. Embora a 

empresa C tenha apresentado melhores indicadores em seus programas de formação e 

treinamento, seu desempenho socioambiental é semelhante ao da empresa A. No contexto 

deste trabalho, considera-se que as relações sociais mais colaborativas e menos conflituosas 

observadas na empresa A, em relação a empresa C, contribuem para elevar o desempenho 
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socioambiental da organização ainda que seus programas de treinamento e formação não sejam 

ideais. 

 

A resposta para a segunda pergunta, no entanto, é mais complexa uma vez que se questiona o 

quanto os processos de educação corporativa podem contribuir para que as organizações 

desempenhem uma patamar mais elevado de responsabilidade socioambiental. Em substituição 

ao foco de controle da poluição procurou-se verificar se o processo de aprendizado nas 

empresas incorporou características do aprendizado de circuito-duplo ou generativo no campo 

socioambiental que permita caracterizar uma abordagem de prevenção baseada nas 

modificações de produtos e processos, na recuperação e reciclagem de insumos, no menor 

consumo de recursos naturais e na substituição de insumos tóxicos.  

 

Para esta pergunta, a resposta é paradoxal. Por um lado, percebe-se que as três empresas 

buscam a racionalização dos processos produtivos com reflexos positivos sobre o desempenho 

socioambiental. Porém, mais do que a variável socioambiental, o fator indutor das 

transformações é a necessidade econômica de aumentar a eficiência do processo produtivo. 

 

Vive-se hoje, na indústria química nacional, um ambiente diferente das décadas anteriores. As 

mudanças no mercado nacional, exigindo das empresas maior competitividade, têm beneficiado 

indiretamente o desempenho ambiental das organizações pela busca da redução das perdas e 

de maior produtividade. Nas três empresas analisadas, verifica-se, nos últimos anos, um 

aumento do aprendizado incentivado por mudanças ou experimentação caracterizado pelas 

alterações nos processos produtivos que têm propiciado redução das perdas. Parte desse ganho 

tem sido beneficiado por uma incipiente política de auditoria ambiental nas empresas. Nesse 

caso, o impulso tem sido dado pelos acionistas internacionais. 

 

As entrevistas revelaram que os acionistas norte-americanos das empresas A e B têm 

estimulado o aprimoramento das auditorias ambientais como instrumento de melhoria da 

eficiência e eficácia ambiental e para a diminuição de riscos, prática já bastante difundida em 

seus países de origem, o que contribui para o melhor conhecimento do processo produtivo. No 

caso da empresa C, a matriz alemã estabeleceu desde 1985 normas de conduta em relação ao 

meio ambiente e segurança válidas para todas as unidades produtivas da corporação, 

valorizando também as atividades de auditoria e controle dos programas ambientais. 
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Por outro lado, verifica-se que as iniciativas para redução da geração de resíduos tóxicos já no 

processo produtivo e o maior reaproveitamento dos recursos naturais são ainda bastante tímidas 

nas três empresas. Como comentado no capítulo 1, isto implicaria na elevação significativa de 

recursos em novas tecnologias e em pesquisa para inovação de produtos e processos. Das 

empresas analisadas, apenas a empresa C, devido a seu porte e tradição na área de pesquisa e 

desenvolvimento, tem introduzido modificações substituindo alguns insumos tóxicos em seus 

processos de fabricação por outros menos agressivos ao meio ambiente. Ainda assim, a 

eliminação do mercúrio no processo produtivo da empresa A, a substituição da nafta pelo gás 

natural na empresa B ou a eliminação em grande escala de matérias-primas tóxicas no processo 

produtivo da empresa C esbarram na argumentação do elevado custo para implementar essas 

mudanças no processo produtivo. 

 

O argumento econômico é utilizado também para as políticas das empresas na área de consumo 

de recursos hídricos. Embora, o Gerente de Meio Ambiente da empresa C considere que, com a 

conscientização dos empregados, tenha conseguido reduzir o consumo deste insumo nos 

últimos anos, nenhuma das empresas planeja atividades no curto prazo para reaproveitamento e 

reciclagem de água em grande escala. Como afirmou o Gerente de Meio Ambiente da empresa 

C, “o custo de captação é relativamente baixo o que não justificaria, no momento, um 

investimento nesta área. No entanto, com os desdobramentos da Lei da Cobrança da Água é 

possível que o reaproveitamento da água no próprio processo produtivo se torne um imperativo 

econômico”. Apenas a empresa B, antecipando este cenário, pretende desenvolver uma parceria 

com a SABESP para fornecimento de água reciclada com um custo que poderia ser 30 ou 40% 

menor. 

 

Dessa forma, em relação à segunda hipótese, percebe-se que esta não pode ser comprovada 

em sua totalidade. Embora seja possível identificar nas empresas analisadas características de 

aprendizado de circuito-duplo como a co-responsabilização de diversos departamentos e 

unidades produtivas nos objetivos socioambientais e variedade de cursos nas áreas de meio 

ambiente e segurança, especialmente na empresa C, os maiores avanços registrados no 

desempenho socioambiental nas empresas foi efetivamente no campo do controle da poluição e 

do aumento da segurança dos processos. Interessante acrescentar que, embora se perceba 

diferenças na valorização e no processo de educação corporativa entre as empresas analisadas, 

seu desempenho ambiental nos últimos cinco anos não apresenta uma diferença tão acentuada. 

De fato, de acordo com a tabela consolidada apresentada no capítulo anterior, excluindo-se os 



 

 

247 

indicadores econômicos e sociais, os indicadores ambientais das três empresas são bastante 

semelhantes. Isto reflete uma tendência de privilegiar e aprimorar o controle de poluição nas três 

organizações. Mais do que investimentos em programas amplos de educação corporativa, os 

elementos-chaves são investimentos em novas tecnologias de controle de poluição. 

 

Assim, verifica-se que, mesmo as empresas que apresentam programas de educação 

corporativa mais estruturados na área socioambiental incluindo características do aprendizado 

de circuito-duplo esbarram nas vantagens econômicas de produtos tóxicos que não encontram 

substitutos ou cujos substitutos não tenham viabilidade econômica. Esta constatação é 

confirmada pela pesquisa “Gestão Ambiental na Indústria Brasileira” (BNDES/CNI/SEBRAE, 

1998) ao se verificar que apenas 27% das empresas do setor químico investem na redução de 

consumo de água por produto fabricado e apenas 14% das empresas investem em mudanças na 

composição, desenho e embalagem do produto para tornar seu uso menos prejudicial à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

 

De fato, não é este o objetivo principal dos programas de educação corporativa na área 

socioambiental nas empresas analisadas. Seu foco é garantir, dadas as restrições ambientais e 

sociais, um funcionamento mais adequado conforme os padrões. Este é o maior benefício para 

as empresas que tratam os programas de treinamento e formação como elementos estratégicos 

de desempenho. A maior conscientização contribui para a melhor operação de equipamentos, 

evitando desperdícios ou vazamentos e, sobretudo, reduzindo as possibilidades de acidentes. 

Ela é fundamental para garantir a maior eficiência do aprendizado de circuito-simples na forma 

apresentada nesta pesquisa. 

 

III. Desafios para a educação socioambiental global 

 

Se, de um lado, constata-se a existência de barreiras no contexto organizacional para  a 

implantação de patamares superiores de responsabilidade socioambiental, isto não quer dizer 

que as empresas não tenham condições de implantar uma abordagem focando a prevenção da 

poluição ou mesmo de análise de ciclo de vida dos produtos. 

 

Nas três empresas analisadas, os departamentos de meio ambiente estão constituídos há mais 

de 15 anos, sendo que as atividades de segurança têm uma tradição ainda maior. Trata-se de 

um período relativamente longo em que o conhecimento socioambiental vem se acumulando nos 
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mais diversos campos. Como apontou o Chefe de Laboratório da empresa C: “ao darmos início a 

esta atividade, tivemos de fazer cursos na CETESB, pois era o único local para adquirir tal 

conhecimento. Hoje contamos com conhecimento para formar dentro da própria empresa os 

funcionários para desempenhar tal atividade”. 

 

Além disso, o conhecimento socioambiental no setor químico se beneficia de um conjunto de 

empresas que percebeu quanto é possível avançar neste campo a partir de um esforço integrado 

para produção e difusão do conhecimento socioambiental. Ainda que o fator motivador do 

programa Atuação Responsável tenha sido a necessidade de mudança de imagem do setor, 

representantes das empresas pesquisadas, entre tantas outras, participam ativamente de 

comissões destinadas a desenvolver formas de gestão em diversas áreas, como transporte de 

resíduos perigosos, rotulagem ambiental, segurança em processos industriais, entre outras. 

 

Ainda assim, parece que o conhecimento desses especialistas no campo socioambiental 

encontra-se muito à frente da realidade das empresas. O conflito entre as necessidades de 

avançar no conhecimento socioambiental e os imperativos da competitividade global continuam 

a favorecer o segundo, com a diferença de que hoje não se aceita negligenciar o risco 

socioambiental em hipótese nenhuma. Se o benzeno continua sendo um produto cancerígeno 

que não encontra substituto no mercado, as emissões fugitivas do produto devem ser evitadas 

ao máximo; se não há no mercado substituto para o cloro, cujo o processo produtivo apresenta 

enormes riscos à comunidade, as possibilidades de concretização de uma explosão ou 

vazamento devem ser reduzidas ao mínimo. 

 

Interessante notar que esta mesma indústria em que a inovação é uma das mais importantes 

características, sendo um dos setores que mais pesadamente investe em pesquisa e 

desenvolvimento, continua a aceitar um fato como dado: a toxicidade é uma característica 

inerente do produto químico, como apontaram diversos entrevistados. 

 

Essas características do setor químico apontam para uma peculiaridade do aprendizado 

organizacional levantada por Argyris e Schön (1978) que, no final deste trabalho, parece 

claramente presente no setor químico. O aprendizado individual não implica necessariamente 

em um aprendizado organizacional. Em muitos casos, uma organização sabe menos do que 

seus integrantes pois, mesmo que o conhecimento seja compartilhado por um número maior de 
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integrantes, ele pode não afetar as deliberações que determinam políticas, programas e práticas 

organizacionais. 

 

É possível afirmar que, no setor químico e nas empresas individualmente, há um conhecimento 

socioambiental efetivamente compartilhado por seus integrantes que vem determinando 

mudanças importantes nas políticas, programas e práticas organizacionais no campo de controle 

da poluição e segurança dos processos. Porém, parte deste conhecimento permanece 

subutilizado impedindo que políticas, programas e práticas organizacionais remetam as 

empresas a um patamar mais elevado de responsabilidade socioambiental. 

  

Programas voluntários das indústrias como o Atuação Responsável somado aos programas de 

educação corporativa, embora representem um grande avanço do setor e benefícios tangíveis 

para a sociedade, não lograrão levar o conjunto das empresas químicas e petroquímicas ao 

novo salto qualitativo no campo socioambiental alardeado pelos representantes empresariais. O 

aprendizado das empresas no campo socioambiental tem permitido que elas enfrentem de forma 

cada vez mais eficiente o aumento dos custos decorrentes de investimentos em equipamentos 

para mitigar impactos socioambientais. Como mostra uma pesquisa feito pelo American Census 

Bureau, mesmo as indústrias mais poluentes não gastam mais de 2% de seu faturamento em 

equipamentos de poluição. Além disso, os custos acabam sendo compensados pela formação 

de uma equipe de trabalho mais qualificada, pelo melhor uso de matérias-primas e por uma 

imagem “verde” (The Economist, 1999).  

 

Nesse contexto, esta pesquisa, embora focada no processo de educação corporativa, mostra 

também a necessidade de ampliar o processo de educação socioambiental, especialmente em 

localidades em que a comunidade divide o espaço com empresas potencialmente poluentes e 

perigosas. Entender a lógica de formação e operação do setor químico e petroquímico é 

fundamental para educar no campo socioambiental. Os riscos devem ser explicitados e a 

comunidade deve ter acesso às informações das empresas. 

 

Das organizações analisadas, apenas a empresa A possuía informações sistematizadas sobre o 

desempenho socioambiental, incluindo informações sobre saúde ocupacional, emissões 

gasosas, tratamento de efluentes, entre outras. Nesse caso, contribui a influência do acionista 

norte-americano, já que está é uma prática comum nas empresas químicas dos Estados Unidos. 

Na Europa e, ainda menos, no Brasil, esta prática não se encontra difundida. No caso das 
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empresas B e C, estas informações não se encontram sistematizadas para ser disponibilizadas 

para o público. Ambas afirmaram, no entanto, que estão construindo estas informações, 

particularmente estimuladas pelo programa Atuação Responsável. 

 

Tanto nos campos da explicitação dos riscos como na disseminação das informações, as 

instituições de ensino podem contribuir significativamente ampliando os estudos nestas áreas e 

sua cooperação com outros atores sociais. No caso dos indicadores socioambientais 

apresentados neste trabalho, que apenas recentemente têm despertado maior interesse 

acadêmico no país, há um enorme campo a ser desenvolvido e explorado. Não se trata de tarefa 

simples pois o desempenho socioambiental é uma somatória de diversas variáveis, sendo que 

muitas vezes variáveis positivas de uma organização podem ser colocadas em xeque por outras 

práticas adotadas por ela.  

 

Na empresa C, por exemplo, embora o foco de análise esteja concentrado em uma unidade 

industrial e não na corporação internacional, um fato ocorrido em 1999 mostra a dificuldade de 

mensurar adequadamente a responsabilidade socioambiental. A organização que, para este 

estudo, apresentou um grau elevado de responsabilidade social em função de sua práticas 

empregatícias e dos diversos projetos sociais que a empresa patrocina em sua comunidade, 

recentemente teve que arcar com multas recordes nos Estados Unidos por violar leis antitrustes. 

Em conjunto com outras organizações, a empresa C admitiu ter manipulado e elevado preços de 

vitaminas utilizadas em vários produtos, de rações animais a doces. Dessa forma, os estudos 

neste campo precisam ser desenvolvidos de forma a integrar outras variáveis como as práticas 

comerciais dos grandes conglomerados industriais e aperfeiçoar os indicadores existentes. Se os 

compromissos empresariais, como afirmam seus representantes, não mais se restringem aos 

objetivos exclusivamente financeiros e aos acionistas, há que se desenvolver um conjunto de 

indicadores que permitam ao cidadão-consumidor avaliar os impactos positivos e negativos das 

estratégias empresariais para a comunidade nos campos financeiro, ambiental e social. 

 

Além de participar do desenvolvimento dos indicadores, outro papel fundamental das instituições 

de ensino é contribuir para a incorporação da dimensão socioambiental nos cursos universitários 

e na formação de profissionais ou educadores socioambientais que possam, entre outras 

atividades, acompanhar o diálogo entre empresas e comunidades locais, traduzindo o universo 

complexo dos riscos das atividades industriais e do desempenho socioambiental. Para tanto, é 

essencial que esses profissionais entendam criticamente esse campo em transformação que são 
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os processos educativos nos contextos organizacionais, seus reflexos sobre o desempenho 

socioambiental das empresas e seus limites.  

 

Nas instituições de ensino, no entanto, seria possível fazer uma analogia semelhante à que foi 

feita em relação ao conhecimento socioambiental nas organizações empresariais. Desde a 

década de 80, multiplicam-se em diversas universidades pesquisas no campo socioambiental. 

Especialmente a partir da década de 90, aumentou a oferta de cursos de especialização e de 

pós-graduação neste campo, sendo que mais recentemente começam a surgir os primeiros 

cursos de graduação. Esse conhecimento acumulado, entretanto, não é disseminado para a 

conjunto das faculdades, seja por falta de respaldo institucional, seja pela dificuldade de integrar 

professores e alunos de diferentes áreas de conhecimento ou ainda pela dificuldade de integrar 

o trabalho de diferentes instituições de ensino. Trata-se de um conhecimento subutilizado que 

poderia estar sendo usado para formar educadores socioambientais não apenas nas Faculdades 

de Educação mas também profissionais que incorporem valores socioambientais nos mais 

variados cursos como administração, engenharia, sociologia, biologia, filosofia, entre outros. 

 

Integrar esta massa crítica é um passo fundamental para criação de centros de referência no 

campo socioambiental possibilitando o diálogo das universidades com diferentes atores sociais 

como empresários, gestores públicos, sindicalistas, profissionais do Terceiro Setor e 

representantes comunitários. 

 

Algumas semanas antes de completar este trabalho de pesquisa, um novo acidente industrial 

ampliado, dessa vez envolvendo uma organização petrolífera, demonstrava mais uma vez a 

urgência de aprofundar os debates em torno do risco socioambiental, das atividades de 

formação nos contextos organizacionais e da necessidade de informar as comunidades locais 

sobre os riscos inerentes às atividades industriais. 

 

O vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível da Petrobrás na Baía de Guanabara 

representa impactos ambientais e sociais por um longo período de tempo em função de seus 

efeitos sobre a fauna marinha e sobre a população privada de sua fonte de renda, envolvendo a 

comunidade de pescadores e os indivíduos que vivem do turismo na região. A irresponsabilidade 

da empresa, somada a ineficiência do órgão ambiental, possibilitou a ocorrência da tragédia.  
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O acidente é uma somatória de fatores comuns a várias empresas no país: falta de 

licenciamento do órgão ambiental, precária análise preventiva para verificar as condições de 

equipamentos industriais que apresentam risco socioambiental, problemas nos instrumentos de 

controle de acidentes, funcionários não preparados para atender situações de emergência e 

ausência de informações à comunidade de riscos potenciais das atividades. 

 

Seguindo uma lógica tradicional de parcela dos representantes empresariais para explicar a 

ocorrência desta modalidade de eventos, um gerente corporativo, posteriormente exonerado, 

afirmou que a empresa contava com um plano de emergência para vazamentos médios de cerca 

de 700 mil litros. A culpa, nesse caso, seria da equipe de segurança ambiental de plantão que 

detectou o vazamento quatro horas após seu início, o que impossibilitou qualquer remediação do 

acidente ecológico, considerado o pior no país em 25 anos. 

 

Agrava a situação o fato da mesma empresa ter ocasionado um vazamento no mesmo local em 

março de 1997. Poderia se perguntar o que foi feito pela empresa para eliminar possibilidades de 

risco, como aponta Vilmar Berna no jornal A Tarde de Salvador (27/01/2000): 

 

De que adianta um plano de contingência para acidentes se ele existe só no papel, se as pessoas e instituições não 

recebem o treinamento adequado e muito menos têm clara a cadeia de responsabilidades e a manutenção do 

sistema? Quanto tempo será preciso para que empresa e autoridades esqueçam esta lição, como esqueceram a de 

1997? 

 

Imprevisto, acidente de percurso ou resultado esperado de uma racionalidade técnica industrial 

inerente à modernidade? A redução dos riscos em sistemas complexos industriais depende do 

avanço de técnicas que possam mensurá-los mais precisamente e de medidas gerenciais e 

organizacionais que aumentem a efetividade destas tecnologias. Mas, acima de tudo, o risco é 

um produto social, cujo componente tecnológico constitui uma das principais vertentes. Como 

produto social, os processos decisórios que envolvem o risco não podem prescindir do 

envolvimento de um conjunto de atores, internos e externos à organização. Para garantir este 

envolvimento e assegurar que o processo decisório seja resultante de uma efetiva decisão 

coletiva, a generalização da educação socioambiental é fundamental. 

 

Afinal, o processo de educação corporativa reflete as demandas ou falta de demandas das 

comunidades em que as empresas estão localizadas. Somente incrementando a educação 

socioambiental fora da empresa será possível moldar uma educação corporativa voltada para 
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um estágio superior de responsabilidade socioambiental no qual inovações tecnológicas e riscos 

socioambientais caminhem paralelamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


