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RESUMO
Essa dissertação tem como objetivo a análise do Programa Atuação Responsável da indústria
química e sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, mostrando seu
desenvolvimento, resultados e desafios relacionados a melhorias. A pesquisa tem como ponto
de partida um estudo das dimensões do desenvolvimento sustentável e dos principais
indicadores de sustentabilidade atualmente utilizados. Em seguida, é realizada uma
caracterização da indústria química, o contexto para o surgimento do programa, sua
estruturação e os resultados ambientais obtidos. Visando subsidiar a análise do programa
foram desenvolvidos dois levantamentos: um sobre inovações tecnológicas que buscam a
sustentabilidade ambiental da indústria química e outro com empresas que implantaram o
programa da ABIQUIM. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que o programa tem uma
importante contribuição para a sustentabilidade ambiental e os novos desafios passam pela
mudança de práticas ambientais, tecnologias utilizadas ns indústria química e indicadores de
desempenho ambiental.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; indicador ambiental; indústria química;
atuação responsável.

ABSTRACT
The purpose of this dissertation is to analyze the chemical industry’s Responsible Care
Program and its contribution to environmental sustainability showing the program
development, results and challenges related to improvement. This research has as starting
point a study about dimensions of Sustainable Development and also the main sustainability
metrics currently used. Afterwards, it’s made a characterization of the chemical industry, the
context where the program was initiated, its structure and obtained environmental results.
Aiming to assist the program analyses, there were developed two researches: one about
technological innovations, which look for environmental sustainability and other, its company
that implemented the Responsible Care Program. From the results, it was possible to conclude
that the program has been an important contribution to the environmental sustainability and
the new challenges must pass through the change of environmental practices, used
technologies in the chemical industry and environmental metrics.
Key-words: sustainable development; environmental indicators; chemical industry;
responsible care.
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CAPÌTULO 1
1 INTRODUÇAO
O ponto inicial deste estudo é a certeza de que a nossa vida e a das futuras gerações
dependem do funcionamento do complexo de ecossistemas que formam a natureza. Isto é, da
sua qualidade e da sua capacidade produtiva, o que significa em outras palavras, da sua
capacidade de produzir alimentos, matérias-primas, energia e também ser receptáculo de
resíduos.

Na busca pelo desenvolvimento e bem estar, a humanidade tem introduzido
perturbações no equilíbrio natural e alterado ecossistemas vitais. Entre os fatores que
contribuem para o atual estágio de degradação ambiental, destacam-se: o conjunto de valores
e comportamentos centrados na expansão do consumo material, o crescimento populacional
em ritmo acelerado, o esgotamento de recursos naturais e os sistemas produtivos que utilizam
processos de produção poluentes.

Em face da necessidade de equilíbrio há alguns anos foi introduzido o conceito de
sustentabilidade ambiental. Com esta expressão, busca-se uma referência às condições
sistêmicas ideais segundo as quais, em nível regional e planetário, as atividades humanas não
devem interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o que a capacidade do planeta
permite. Ao mesmo tempo não devem ser empobrecidos os recursos naturais que serão
transmitidos às gerações futuras.

Como resultado dos intensos debates e críticas relacionadas ao modelo centrado na
geração de riquezas e no crescimento econômico, surgiu uma nova concepção de
desenvolvimento denominada desenvolvimento sustentável.

Buscou-se então uma nova
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forma de visualizar as soluções para os problemas globais, que não se reduzem ao combate à
degradação ambiental, mas incorporam também as dimensões social, política e cultural.

Para esse novo modelo de desenvolvimento proposto cujo objetivo é o crescimento
econômico sem comprometimento da qualidade dos recursos disponíveis, foi verificada a
necessidade de aferição do nível de aderência das organizações e países por meio de
indicadores que pudessem mostrar o alcance real do objetivo proposto. Surgem então as
primeiras propostas de ferramentas de avaliação e modelos de indicadores de sustentabilidade,
com uma posterior evolução para os auto relatórios de sustentabilidade e até avaliação de
terceira parte pelas certificações e bolsas de valores

Assim, inúmeras organizações existentes nos diversos setores da nossa sociedade vêm
trabalhando na implantação do modelo de desenvolvimento sustentável e analisando sua
evolução por meio de indicadores. Dentre essas organizações podemos citar as empresas de
manufatura, que possuem destacada posição e influência dentro do sistema de produção e
consumo industrial, devido aos grandes recursos em termos de know-how, de organização e
de capacidade financeira.

1.1 A Indústria Química no mundo

A indústria química, setor industrial objeto deste trabalho, tem um papel de destaque
no desenvolvimento das diversas atividades econômicas devido a sua centralidade no sistema
produtivo. Ela está presente em setores estratégicos como os produtores de bens
intermediários, medicamentos, agricultura e no conjunto dos setores produtores de bens de
consumo, na forma de fornecimento de matérias-primas e serviços para os diversos setores
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industriais. Ela tem, portanto, um papel central na promoção da sustentabilidade e da
transformação do sistema produtivo.

Em face dos acidentes ambientais de grandes proporções envolvendo a indústria
química e os movimentos de contestação social surgidos, houve a necessidade de melhorar a
imagem desse setor e fornecer uma resposta à sociedade. Criou-se então o Responsible Care,
que no Brasil foi chamado de Programa Atuação Responsável (AR), proporcionando uma
evolução na gestão dos temas ligados à saúde, à segurança e ao meio ambiente do setor
químico. Com o passar dos anos o programa foi adotado como modelo de desenvolvimento
sustentável para as indústrias químicas associadas.

Os indicadores ambientais da indústria química foram melhorados ao longo dos anos,
por meio de tecnologias, processos e produtos que utilizam recursos mais eficientemente e ao
mesmo tempo ajudam evitar ou limitar os danos ao meio ambiente. Tudo alinhado a um forte
modelo de gestão definido pelo Programa Atuação Responsável.

Contudo, com base nas considerações criticas atuais de que os produtos deverão ser
cada vez mais baseados em recursos renováveis e com projetos privilegiando o conceito de
ciclo de vida, uma nova concepção para o futuro da indústria química se faz necessária em
termos de processos e recursos. Da mesma forma, é necessária uma nova abordagem para o
programa que já apresenta uma tendência à estabilização dos indicadores ambientais em face
da tecnologia atual disponível.

A identificação dos desafios para indústria química alcançar a sustentabilidade
ambiental, como também sua capacidade de influência nos demais segmentos industriais,
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órgãos reguladores e consumidores finais, são extremamente importantes na análise do
programa atualmente implantado e servem de auxílio para sua revisão.

1.2 Objetivo

Esta dissertação busca responder o seguinte questionamento: como o Programa
Atuação Responsável da Indústria Química Brasileira, adotado como modelo de
desenvolvimento sustentável, tem contribuído para a sustentabilidade ambiental?

O trabalho busca então realizar uma análise crítica do Programa Atuação Responsável
e sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, mostrando seu desenvolvimento,
resultados e desafios relacionados à melhoria.

1.3 Metodologia

O estudo se propõe a comparar o modelo de sustentabilidade adotado pela indústria
química brasileira com os propostos por diversas instituições de pesquisas, incluindo também
a opinião dos próprios signatários do Programa e associados da Associação Brasileira da
Indústria Química (ABIQUIM).

Para a obtenção do objetivo proposto foram analisados o conceito de desenvolvimento
sustentável, suas dimensões e formas de avaliação, assim como os desafios para a sua
implementação. Foram também analisados os indicadores do programa e as inovações
tecnológicas em andamento. A pesquisa de campo com empresas que implantaram e utilizam
o programa é a última parte do estudo e à luz dos capítulos anteriores, permitiu formular as
conclusões e recomendações.
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Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como:

a) estudo exploratório, pelo seu caráter de profundidade e detalhamento, por meio da
concentração em um aspecto ou situação específica e identificação dos diversos processos que
interagem no contexto estudado. No caso desse projeto a sustentabilidade ambiental da
indústria química.

b) pesquisa bibliográfica com utilização de materiais escritos colhidos de diversas fontes, tais
como livros, relatórios, estudos, Internet, pesquisas quantitativas com questionários fechados,
entrevistas, entre outros. A pesquisa bibliográfica buscou temas pertinentes à contextualização
do estudo tais como: conceito de desenvolvimento sustentável, modelos de indicadores
ambientais, guias orientativos sobre o programa da indústria química, pesquisas sobre
sustentabilidade ambiental na indústria química elaborados por institutos de pesquisas e
associações, relatórios sócio-econômicos e de sustentabilidade elaborados pela indústria
química.

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como:

a) descritiva por ser baseada na exposição de particularidades de um determinado fenômeno,
no caso o modelo de sustentabilidade adotado pela indústria química, onde se procura
observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los.
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b) investigação explicativa visando identificar quais fatores determinantes contribuíram para a
ocorrência do fenômeno pesquisado. Essa investigação na forma de pesquisa descritiva foi
considerada adequada, uma vez que possibilitou a identificação das relações existentes entre o
Programa Atuação Responsável e a visão dos associados da ABIQUIM.

Esta dissertação busca especificamente a dimensão ambiental da sustentabilidade.
Desta forma serão abordados apenas indicadores para reportar o desempenho ambiental das
organizações. Não serão discutidos, nem propostos, indicadores para avaliar as variáveis
econômicas e sociais, que também fazem parte do conceito de desenvolvimento sustentável.
Entretanto, ao longo do texto serão feitas referências às questões sociais e econômicas com o
objetivo de ressaltar a sua importância para a sustentabilidade.

1.4 Organização do estudo

Visando organizar as informações obtidas por meio dos procedimentos metodológicos
adotados, a dissertação foi dividida em sete capítulos acerca do tema proposto.

No capítulo 1 é apresentada uma introdução ao tema proposto, a justificativa da
escolha e a importância do assunto, assim como o objetivo a ser alcançado, a metodologia
utilizada na pesquisa e a organização do estudo.

O Capítulo 2 apresenta o contexto histórico do surgimento do desenvolvimento
sustentável, explorando suas dimensões.
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O Capítulo 3 apresenta toda a evolução das ferramentas de avaliação do
Desenvolvimento Sustentável e a definição de indicadores de sustentabilidade para os mais
diferentes fins a que se destinam.

No Capítulo 4 verifica-se a caracterização da Indústria Química e de seu Programa
Atuação Responsável como resposta às exigências de modelo de sustentabilidade, assim uma
análise de seus indicadores.

Já no Capítulo 5 buscou-se apresentar as informações possíveis contidas em pesquisas
cientificas, acadêmicas e institucionais a respeito das inovações tecnológicas na industria
química.

O Capítulo 6 mostra a compilação e análise dos dados obtidos na pesquisa junto aos
associados da ABIQUIM visando explorar os resultados alcançados com a implementação do
programa

O Capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, as limitações e sugestões de
trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2
2 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INICIATIVAS
AMBIENTAIS

O histórico de impacto ambiental causado pelo ser humano sobre o planeta não é
recente e teve sua intensidade ampliada após a Revolução Industrial. Mas foram nas últimas
décadas que a sociedade promoveu um intenso debate sobre esses problemas ambientais
relacionados ao desenvolvimento, como também sobre a necessidade de repensar o futuro.

Estavam criadas as bases para um novo modelo de desenvolvimento preocupado com
a questão ambiental e que viria a impulsionar uma nova ordem mundial com reflexos em
muitos setores da sociedade. O setor industrial precisou repensar sua forma de interação com
o meio ambiente e novas práticas e iniciativas foram criadas visando uma maior gestão sobre
o tema.

2.1 O homem e o meio ambiente

O impacto do homem no ecossistema data de sua aparição sobre a Terra. Desde que
surgiram há milhares de anos os seres humanos têm influenciado o ambiente natural e têm
sido por ele influenciados (CAPRA,1996). Contudo, a ação da espécie humana possui um
enorme potencial desequilibrador na natureza. Enquanto as modificações causadas por todos
os outros seres são quase sempre assimiláveis pelos mecanismos auto-reguladores dos
ecossistemas, a ação humana tem sido de uma forma totalmente adversa ao sistema.
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As mudanças ambientais globais de maior preocupação atualmente estão relacionadas
com o comportamento humano. É preciso, para que se compreenda essas mudanças,
considerar as interações entre os sistemas ambientais (troca de gases atmosféricos, dinâmica
biogeoquímica, circulação oceânica, interações ecológicas de populações etc.) e os sistemas
humanos (economia, populações, culturas, governos, organizações, política etc.) (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL,1993).

Os seres humanos têm percebido a natureza como se esta possuísse um imenso poder
depurador e regulador que lhe possibilitasse ‘digerir’ as agressões do homem. E também que
as descobertas da ciência corrigirão os eventuais danos da ação humana (VERNIER, 1994).
Segundo Gardner (2001), as principais forças motrizes de nossa civilização parecem
obstinadas em declarar independência do mundo natural.

A crença de que podemos deixar às próximas gerações um mundo onde não se possa
viver, recoberto de zonas proibidas com riscos verdadeiramente incomensuráveis, não é mais
uma visão da imaginação (ALPHANDÉRY, BITOUN & DUPONT, 1992). O planeta Terra
entrou em um período de mudanças ambientais que possui muitas diferenças dos episódios
anteriores de mudança global, no sentido de que as mudanças atuais têm uma origem
predominantemente humana.

Estamos no meio de uma transição, rumo a um mundo no qual a população humana
será mais concentrada, fará maior pressão por recursos naturais e será mais interconectada,
como jamais visto em qualquer fase da história. Os processos de transformação socioculturais
e tecnológicos que levaram décadas e até séculos para se legitimar, revelam-se hoje
complexos e desafiadores em tempo praticamente instantâneo. Vivemos numa era em que o
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avanço tecnológico e os impactos socioeconômicos decorrentes mostram-se ilimitados e
capazes de interferir de forma considerável na vida das pessoas, independentemente da
diversidade étnica, cultural ou geográfica.

A implantação de técnicas de produção e modos de consumo predatórios vêm
provocando um grande impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente, desde o início
da Revolução Industrial (BURSZTYN, 1994). Ainda segundo Lago & Pádua (1984), nos
primeiros momentos da industrialização predominava uma profunda fé nas suas
possibilidades e uma ausência de preocupação com os limites naturais. Porém o enorme
avanço internacional da produção industrial e da degradação ambiental mudaram essa
percepção, principalmente quando observado o período pós Segunda Guerra Mundial. Em
nenhuma outra época a pressão sobre os recursos naturais havia sido tão intensa.

A moderna sociedade industrial caracteriza-se por fluxos de sentido único, em que
matéria e energia de baixa entropia convertem-se continuamente em matéria e energia de alta
entropia, não integrados nos ciclos materiais da natureza (CAVALCANTI, 1998). Ao
contrário de todos os sistemas naturais, que se equilibram, ajustam e purificam por si mesmos,
nosso modelo econômico não admite nenhum princípio de autolimitação.

Nosso modelo econômico de desenvolvimento modificou e aperfeiçoou em muitos
aspectos a relação do ser humano com o seu meio ambiente, mas também provocou
transformações dramáticas no ambiente natural. Atualmente presenciamos problemas
ambientais de diferentes características e magnitudes, tais como: poluição das águas; poluição
da atmosfera; degradação de florestas; danos à camada de ozônio; aquecimento global; erosão
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dos solos; desertificação; deterioração do habitat das espécies; perda da biodiversidade;
acúmulo de lixo tóxico; entre outros.

2.2 Histórico da consciência ambiental

Após a Segunda Guerra Mundial tem início uma grande mudança de valores,
inspirando uma série de iniciativas sociais concretas no sentido de reagir e apresentar
alternativas aos problemas causados pela degradação ambiental. Inicialmente estas mudanças
surgiram de forma diferenciada nos países desenvolvidos e foram aos poucos alcançando o
restante do mundo ao longo do século XX, constituindo-se num novo movimento social e
histórico denominado genericamente de Movimento Ecológico. Em algum momento também
podem ser encontradas denominações mais específicas, como ambientalismo e ecologismo.

Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), que anos mais tarde
teria um papel fundamental nas questões relacionadas aos problemas ambientais. No inicio da
sua fundação destacavam-se temas como a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento
eqüitativo, porém no final do século XX a proteção ambiental já assumia a quarta posição no
universo das principais preocupações das Nações Unidas.

Dois eventos na década de 40 foram fundamentais para a dimensão que assumiu a
preocupação ecológica na comunidade científica a partir da década dos anos 50
(CAVALCANTI, 1998), a criação da União Internacional para Conservação da Natureza
(UICN) em 1948 e a realização da Conferência Científica das Nações Unidas sobre a
Conservação e Utilização de Recursos em 1949.
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Diversos grupos e organizações não-governamentais (ONGs) começaram a aparecer e
a crescer a partir dos anos 60. O World Wildlife Fund (Fundo para a Vida Selvagem, hoje
World Wide Fund for Nature - WWF), a primeira ONG ambiental de espectro
verdadeiramente mundial, foi criada em 1961.

A criação do Clube de Roma, uma organização não-governamental, também foi outro
marco importante da década de 60 . Composto por um grupo de pesquisadores de dez países,
que incluía cientistas, economistas, humanistas, industriais, pedagogos e funcionários
públicos nacionais e internacionais que se reuniram , instigados pelo economista e industrial
italiano Aurélio Peccei para debater a crise e o futuro da humanidade.

O Clube de Roma divulgou em 1972 um relatório denominado Limits to Growth
(Limites do Crescimento), que foi elaborado por um grupo de cientistas do Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Por meio de simulações matemáticas, observaram as projeções
de crescimento populacional, poluição e esgotamento dos recursos naturais da Terra,
concluindo que, mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e
exploração dos recursos materiais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido no
máximo em 100 anos – o que provocaria uma queda na capacidade industrial e uma repentina
diminuição na população mundial, devido à escassez de recursos, poluição, fome e doenças
(DONELLA et al, 1973).

A década de 70 foi fortemente marcada pela Conferência das Nações Unidas sobre o
Ambiente Humano, ou Conferência de Estocolmo, na Suécia, com a participação de 113
países. Esse evento oficializou o surgimento de uma preocupação internacional sobre os
problemas ambientais, onde foram destacados os problemas da pobreza e do crescimento da
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população, com elaboração de metas ambientais e sociais centrando sua atenção nos países
em desenvolvimento.Essa conferência foi marcada por discussões acaloradas sobre meio
ambiente e desenvolvimento.

Também nos anos 70 ocorreu a emergência e a expansão das agências estatais de meio
ambiente que aumentaram as atividades de regulamentação e de controle ambientais. A
Enviromental Protection Agency (EPA)-Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos,
estimulou a criação de leis e regulamentos, como por exemplo, a Lei do Ar Puro, Lei da Água
Pura, Lei de Recuperação e Conservação de Recursos, entre outras. Surgiram também nessa
década os primeiros selos ecológicos – na Holanda em 1972 e na Alemanha em 1978
(MOURA 2000).

Como resultado da Conferência de Estocolmo, surgiu o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, PNUMA (United Nations Environment Programme – UNEP), com
sede mundial em Nairobi, na África, tendo como objetivo catalisar as atividades de proteção
ambiental dentro do sistema das Nações Unidas. Foi criado também o Fundo Voluntário para
o Meio Ambiente, que conta com a colaboração de vários organismos de âmbito regional e
internacional, além de entidades governamentais e é gerido pelo PNUMA. A partir da
Conferência de Estocolmo, passou-se a celebrar o dia 5 de junho como o Dia Mundial do
Meio Ambiente .

Nova discussão da problemática ambiental ocorreu com a divulgação da Declaração de
Cocoyok, que foi resultado de uma reunião da United Nations Conference for Trading and
Development

(UNCTD)
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Conferência
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Nações
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sobre
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e

Desenvolvimento) e do PNUMA, em 1974. A declaração afirmava que a causa da explosão
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demográfica era a pobreza, que também gerava a destruição desenfreada dos recursos
naturais. Ressaltava que os países industrializados contribuíam para o agravamento dos
problemas ambientais com altos índices de consumo e que não existia somente um mínimo de
recursos necessários para o bem-estar do indivíduo, mas também um máximo que precisava
ser limitado (CAVALCANTI, 1998).

Em 1975 as posições da Declaração de Cocoyok foram aprofundadas no relatório final
de um projeto da Fundação Dag-Hammarskjöld, com a participação de pesquisadores e
políticos de 48 países. O PNUMA e treze organizações da ONU contribuíram para o relatório,
denominado Relatório Dag-Hammarskjöld. Este relatório, segundo Cavalcanti (1998), aponta
a relação entre o abuso do poder e os problemas de degradação ambiental. Tanto o Relatório
Dag-Hammarskjöld quanto a Declaração de Cocoyok fazem grandes críticas à sociedade
industrial e aos países industrializados.

Na década de 80, foi criada pelo Programa das Nações Unidas para o meio ambiente
(PNUMA), a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD),
através da Assembléia Geral das Nações Unidas – também conhecida como Comissão
Brundtland, por ter sido presidida pela então Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem
Brundtland. O objetivo da criação desse grupo era reexaminar os problemas críticos do meio
ambiente e desenvolvimento do planeta e formular propostas realistas para solucioná-los.

Em 1987 a Comissão Brundtland chega a um relatório final de todas as suas
atividades, o relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum) – também conhecido
como Relatório Brundtland. Nosso Futuro Comum (19991) registrou os sucessos e as falhas
do desenvolvimento mundial. Entre os resultados positivos estavam a expectativa de vida
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crescente, a mortalidade infantil decaindo, o maior grau de alfabetização, inovações técnicas e
científicas promissoras e o aumento da produção de alimentos em relação ao crescimento da
população mundial.

Em 1992 ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também
conhecida como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra. Foi saudada como sendo o mais
importante e promissor encontro planetário do século XX. O encontro chamou a atenção do
mundo para a dimensão global dos perigos que ameaçam a vida na Terra e, por conseguinte,
para a necessidade de uma aliança entre todos os povos em prol de uma sociedade sustentável
(AGENDA 21,1995).

Para Barbieri (1997), a Rio 92 representou um grande avanço na maneira de
compreender os graves problemas que se desencadeiam desde a segunda metade do século
XX, caracterizados por uma superposição de crises econômicas, sociais, políticas, culturais e
ambientais que transcendem os espaços locais e as fronteiras nacionais.

A Rio 92 teve como resultado a aprovação de vários documentos sendo a Agenda 21,
um dos seus resultados mais importantes. Os documentos oficiais aprovados na conferência
foram:
•

Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento;

•

Convenção sobre Mudanças Climáticas;

•

Declaração de Princípios sobre Florestas;

•

Agenda 21.
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Em 2002 em Joanesburgo, na África do Sul, ocorreu a Conferência das Nações Unidas
denominada Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como
Rio+10. Durante a Conferência é reafirmado o compromisso com o desenvolvimento
sustentável e é adotado um plano de implementação, sendo recomendado pela Assembléia
Geral devido a sua importância e a urgência com que o assunto precisa ser tratado.

2.3 Surgimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável

A Conferência de Estocolmo destacou os problemas da pobreza e do crescimento da
população e elaborou metas ambientais e sociais centrando sua atenção nos países em
desenvolvimento. As reuniões preparatórias que já estavam ocorrendo anteriormente a
conferência também já haviam destacados os problemas levantados e foi durante o Painel
Técnico em Meio Ambiente realizado em Founex, na Suíça, que foi analisada a relação
intensa e circular entre meio ambiente e desenvolvimento (Sachs,1993).

Segundo Sachs (1993), o Relatório de Founex identificou os principais tópicos
relacionados ao binômio meio ambiente-desenvolvimento. O relatório traçou um caminho
intermediário e eqüidistante entre as posições extremadas dos malthusianos e dos
cornucopianos, rejeitando as abordagens reducionistas do ecologismo intransigente e do
economicismo estreito e rigoroso. Os malthusianos apontavam para o esgotamento dos
recursos naturais e a incapacidade do progresso tecno-científico superar esses limites,
enquanto os cornucopianos confiavam cegamente na capacidade ilimitada de superação dos
problemas de escassez em decorrência dos ajustes tecnológicos.
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Foi em 1973 que o Secretário-Geral de Estocolmo-72, Maurice Strong, utilizou pela
primeira vez a palavra ecodesenvolvimento para definir uma proposta de desenvolvimento
ecologicamente orientado, capaz de impulsionar os trabalhos do então recém criado United
Nations Environment Programme – UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA)

Segundo Brüseke (1998), após Maurice Strong usar o termo ecodesenvolvimento para
caracterizar uma concepção alternativa de política do desenvolvimento, Ignacy Sachs
formulou os princípios básicos desta nova visão de desenvolvimento integrando basicamente
seis aspectos:
•

a satisfação das necessidades básicas;

•

a solidariedade com as gerações futuras;

•

a participação da população envolvida;

•

a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;

•

a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e
respeito a outras culturas;

•

programas de educação.

Os debates sobre o ecodesenvolvimento difundiram-se e, posteriormente, os
pesquisadores substituíram o termo ecodesenvolvimento por desenvolvimento sustentável. E
em 19987 foi divulgado Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), que teve um papel
decisivo na divulgação do termo desenvolvimento sustentável, reconhecendo-o oficialmente e
declarando o meio ambiente como um autêntico limite de crescimento.
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Introduzido na década de 80 e amplamente divulgado pelo relatório Nosso Futuro
Comum, o termo desenvolvimento sustentável demorou quase uma década para ser
amplamente conhecido nos círculos políticos – o que foi consolidado com a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Graaf, Keurs & Musters
(1996) relatam que a concepção de desenvolvimento sustentável tem evoluído, desde o seu
surgimento, de forma a abarcar em si todas as questões que inter-relacionam o meio ambiente
e o desenvolvimento.

As definições de desenvolvimento sustentável mais conhecidas estão presentes no
relatório Nosso Futuro Comum, divulgado em 1987, dentre elas: “Desenvolvimento
sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não
apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e até um futuro
longínquo” (1991:4); “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem à suas próprias
necessidades” (1991:46); “Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”(1991:49).

Barbieri (1997) conceitua desenvolvimento sustentável como a nova maneira de
perceber as soluções para os problemas globais, que não se reduzem apenas à degradação
ambiental, mas que incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a
exclusão social.
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Segundo o National Research Council (1999), o desenvolvimento sustentável é o mais
recente conceito que relaciona as coletivas aspirações de paz, liberdade, melhoria das
condições de vida e de um meio ambiente saudável. Seu mérito reside na tentativa de
reconciliar os reais conflitos entre economia e meio ambiente e entre o presente e o futuro.

2.4 Iniciativas ambientais adotadas pelas empresas

O compromisso e a responsabilidade com a questão ambiental têm sido matéria de
discussão em todas as áreas do conhecimento no mundo inteiro. A globalização dos negócios,
a internacionalização dos padrões de qualidade ambiental, a conscientização crescente dos
consumidores e a disseminação da informação ambiental fazem com que as exigências futuras
dos interessados intensifiquem no que se refere à qualidade de vida e à preservação do meio
ambiente.

Nesse cenário verifica-se o despertar de uma nova consciência da sociedade em
relação à questão ambiental principalmente no fim do século XX e início do século XXI ,
onde

tem sido atribuído as empresas papel-chave no alcance

do desenvolvimento

sustentável. A preocupação ecológica e a crescente busca de alternativas de desenvolvimento
fundamentadas na sustentabilidade levam cada vez mais as empresas a planejar os
investimentos em tecnologias e práticas ambientais seguras.

Segundo Marinho (2001) existem algumas forças motivadoras para que as empresas se
movimentem na direção a sustentabilidade, entre as quais podemos citar :

•

a Conferência da ONU no Rio em 1992, e com ela a necessidade das organizações
responderem a Agenda 21 como também responder aos acordos e convenções
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internacionais subseqüentes (Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima e
Protocolo de Kioto)
•

o aumento das práticas de benchmarking no que se refere ao desempenho ambiental
e adoção de Sistemas de Gestão Ambiental, o que vem impulsionando empresas a
elevarem o seu desempenho nesta área

•

a reação de consumidores contra produtos, com base em questões éticas, ambientais
e sociais

•

as coalizões de grupos de pressão, usando a Internet para envolver a sociedade
global na pressão contra corporações que adotem práticas ambientalmente e
socialmente incorretas

•

a avaliação do desempenho socio-ambiental e da ética das empresas, feita por
analistas de mercado e pelo setor financeiro através de várias ferramentas (auditorias,
avaliação de desempenho, e elaboração de guidelines) para informar investidores
sobre o desempenho das empresas (Ex. Dow Jones Sustainability Index)

•

pressões de acionistas sobre executivos das corporações, para a divulgação de
informações através de balanço socio-ambiental ou relatório ambiental corporativo

•

aumento do interesse dos empregados nas questões de ambiente, saúde e higiene e
segurança e valores corporativos

Também como forma de dirigir as atividades e garantir a contribuição para o
desenvolvimento sustentável feito por empresas multinacionais, a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico -OCDE (ORGANIZATION, 2000) lançou suas
diretrizes para países membros que operam em outros países , buscando princípios e padrões
de condução responsável nos negócios e consistência com as leis aplicáveis .
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Como forma de resposta às demandas ambientais as empresas vêm adotando
instrumentos voluntários de gestão ambiental (também chamados de auto-regulados). A
expressão “instrumentos voluntários”, ou “iniciativas voluntárias” ou ainda o termo “autoregulação”, é definido como um conceito que inclui decisões, missões, estratégias
competitivas ou outras práticas que não são objeto de exigência legal ou imposto através de
uma política pública, e sim o resultado de interesses próprios das empresas. (WOTRUBA
1997, apud MARINHO 2001)

Estas iniciativas podem ser classificadas conforme a UNEP (1998) em quatro
categorias:
•

iniciativas industriais, propostas e coordenadas por empresas, de um setor ou vários
setores produtivos;

•

iniciativas governamentais, que são promovidas por órgãos reguladores na forma de
prêmios e estímulos, desafios, diminuição da carga regulatória, etc.;

•

programas conjunto governo-empresa

•

iniciativas de terceira parte que envolvem uma ou mais organizações externas para
verificar ou auditar.
No Quadro 1 são apresentadas as principais iniciativas voluntárias de empresas e

instituições da sociedade civil voltadas ao estabelecimento de procedimentos comuns e
mecanismos de controle de preservação ambiental.
Iniciativa
Responsible
Care ou
Atuação
Responsável
Business
Charter for
Sustainable
Development

Característica

Organizador

Código de prática
ambiental,
estabelece
princípios, não
define critérios

Associações da
Indústria Química
(cada associação
nacional tem a sua
versão)

Estabelece
princípios a serem
seguidos

International
Chamber of
Commerce (ICC)

Monitoramento e
Verificação

Aplicação

Exige o comprometimento de
signatários; Verificação é
variável. Algumas empresas
têm sistema de verificação de
cumprimento dos princípios
através de uma terceira parte.
Outras não
Comprometimento de
signatários
Não há verificação

Indústria
química em
vários países

Internacional
Diversos
setores
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Princípios

Estabelece
princípios

CERES

Estabelece
requerimentos/
critérios
para
certificação
de
produtos com base
no
processo
produtivo.
Provisões legais na
União Européia
Esquema
de gestão
Ecoambiental
‘de
parte’.
Management terceira
Exigem
de
and Auditing cumprimento
leis, SGA e relatório
com
informação
Scheme
sobre o desempenho
ambiental
da
(EMAS)
empresa.
EU Eco-label

Forest
Stewardship
Council
(FSC)
Global
Reporting
Initiative
(GRI)

Coalition
for
Environmentally
Responsible
Economies( CERES)

União
Européia, O produto tem que atender
através
de aos critérios estabelecidos
regulamentação.
quanto à sua produção

União Européia
(através
regulamentação)

Há credenciamento de firmas
de e verificação por organismo
determinado. Cada país tem
o
seu
organismo
de
credenciamento

Esquema
de FSC
Internacional:
certificação florestal formado por empresas,
‘de terceira parte’
ONGs
sociais
e
ambientais.

FSC
é
organismo
de
credenciamento.
Há
10
empresas
certificadoras
credenciadas em todo o
mundo
É um roteiro (guia) CERES
Tem
o
objetivo
de
para elaboração de (ONGs,
Empresas, orientação, consistência e
relatório
de Consultores, WBCSD, criação de um referencial
sustentabilidade
PNUMA etc.).
para comparações; Prevê o
(informações sobre
feedback dos usuários para
sua melhoria; GRI apóia a
desempenho
econômica, social,
verificação independente.
ambiental).

Social

Esquema
de CEPAA
(CEP)
certificação social (empresas, ONGs,
Accountability de terceira parte. (Internacionais etc)
Exige cumprimento
de
convenções
SA 8000
internacionais e leis

ISO 14001

Requer que as empresas
forneçam informações sobre
o atendimento aos princípios
do
preenchimento
de
questionários

Esquema
de
sistema de gestão
ambiental
de
terceira
parte.
Requer um SGA,
política ambiental,
objetivos e metas
e auditoria.

Em
geral
grandes
empresas de
vários países
são
signatárias.
Firmas
européias ou
que
tem
como
mercado
a
Europa.
Adoção
restrita
no
momento
Firmas
européias e
municípios.
Já
consolidado

Internacional
.
Setor
Florestal
Internacional
Em
fase
inicial
de
adoção

CEPAA é organismo de Internacional
credenciamento. Há cerca de Em
fase
5 empresas certificadoras inicial
atuando no mundo (Março
2001)

International
Credenciamento
de
Organisation
for certificadoras é feito por
Standardisation
órgão de cada país.
(ISO)
Verificação
de
conformidade com os
requerimentos da ISO é
feita pelos auditores de
um
organismo
certificador.

Crescente
adoção no
mundo em
vários
setores

Quadro 1: Principais iniciativas voluntárias relacionadas com meio ambiente e empresas
Fonte: Adaptado de MARINHO (2001)
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Verifica-se assim a importância que as iniciativas voluntárias de gestão ambiental têm
no caminho da sustentabilidade, estimulando a inovação e a adoção de praticas pró-ativas.
E conforme Welford (1996) (apud Marinho 2001 ) os elementos chave da sustentabilidade,
são o seguintes :
•

equidade - estímulo à participação dos interessados no poder de decisão;

•

futuridade - precaução e uso consciente dos recursos;

•

preservação da biodiversidade;

•

respeito aos direitos humanos;

•

incorporação do conceito de ciclo de vida e responsabilidade sobre os produtos.

Para Elkington (1997) ( apud MARINHO 2001 ) a “onda de sustentabilidade” pela qual
passa o setor produtivo,

tem gerado o que ele chama de “as sete revoluções” na área

empresarial e que se tornarão essenciais para a sobrevivência das empresas no futuro. São
elas:
•

atendimento ao mercado, tendo em vista a competição e novas demandas;

•

mudança de valores (acompanhando as mudanças de valores da sociedade cada
vez mais preocupada com o futuro);

•

necessidade de transparência em atender à demanda da sociedade por
informações que podem interferir na sua vida, como as questões ambientais;

•

preocupação com o ciclo de vida dos produtos e a cadeia produtiva;

•

busca de parcerias e novas formas de se relacionar com os agentes de interesse,
tais como ONGs);

•

uma nova dimensão de tempo e novas estratégias e planejamento de longo
prazo;
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•

busca por formas de decisão mais participativas, onde as partes interessadas e
acionistas sejam estimuladas a participar (princípio da “governança corporativa”).

Assim uma proposta coerente para a superação da crise ambiental planetária deve
partir do reconhecimento da necessidade de modificar os estilos de produção, de consumo e,
por conseguinte, dos modos de apropriação da natureza conforme debatido nesse capítulo.

O desdobramento passa por um conjunto de iniciativas destinadas a garantir a
sustentabilidade e direcionadas às áreas onde são adotados modelos de produção e de
consumo que mais contribuem em termos de exaustão dos estoques ambientais como também
em termos de atividade poluidora.

38

CAPÍTULO 3
3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Neste capítulo busca-se avaliar como as diferentes organizações podem mensurar seus
esforços para atingir o desenvolvimento sustentável baseadas nos conceitos discutidos na
etapa anterior deste trabalho.

Assim são analisadas algumas das várias iniciativas de governos nacionais,
instituições acadêmicas, organizações não-governamentais, organizações do sistema das
Nações Unidas e especialistas de todo o mundo que apresentam propostas de indicadores para
avaliação de desempenho na busca da sustentabilidade.

Inicialmente, será apresentado o conceito de indicador, sua importância como
ferramenta de avaliação e as referências utilizadas para sua elaboração. Em seguida, são
resumidas as principais propostas existentes observando-se as dimensões da sustentabilidade
abordada por cada uma delas, os objetivos para os quais foram propostas, a classificação dos
indicadores, as suas principais características, os critérios de seleção e a estrutura utilizada
para definição dos mesmos.

Finalizando este capítulo, será realizada uma análise comparativa entre as diferentes
iniciativas de indicadores pesquisadas e serão identificados quais os princípios que podem ser
associados aos indicadores para avaliação de desempenho ambiental, propostos por cada uma
delas.

3.1 Definições de indicador e sua importância
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Independente do modelo de gestão ou prática adotada por uma organização é
fundamental a aferição dos resultados, pois de outra forma perde-se a garantia de
comprovação da eficiência na busca da sustentabilidade. Frente a esta necessidade, os
modelos ou práticas sugerem a adoção de indicadores de desempenho como forma de aferição
e subsídios para tomadas de decisão e ajustes que se fizerem necessários.

O termo indicador significa revelar ou mostrar, conforme definição do latim indicare.
Indicadores são expressões quantitativas ou qualitativas que fornecem informações sobre
determinadas variáveis e suas inter-relações (FIESP 2003). Assim um indicador pode ser a
chave para questões de amplos significados ou apenas tornar perceptível uma tendência ou
fenômeno o qual não é imediatamente detectável

Hammond et al. (1994) descreve que indicadores representam um modelo empírico da
realidade, são consistentemente analíticos e tem uma metodologia de medição fixa. O autor
define como uma pirâmide de informação, na qual indicadores e índices agregados estão no
cume, enquanto na base estão dados primários e dados analisados.

Segundo Young (2004) um indicador pode ser definido como um parâmetro ou um
valor derivado de parâmetros que fornece informações sobre um determinado fenômeno, cujo
significado vai além das propriedades diretamente associadas ao valor de parâmetro. O
parâmetro é uma propriedade que é medida ou observada, como por exemplo, o volume de
água de chuva.

O indicador é desenvolvido para uma finalidade específica e possui um significado
próprio, conforme definição da OECD (1993). Sendo que as principais funções de um
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indicador são: a) reduzir o número de medições e parâmetros que normalmente são requeridos
para fornecer um status de uma situação; b) simplificar o processo de comunicação pela qual
a informação resultante da medição é fornecida ao usuário. Assim o tamanho do conjunto de
indicadores deve ser limitado, nem muito extenso para evitar dispersão do objetivo desejado,
nem muito pequeno, pois pode ser insuficiente para fornecer todas as informações necessárias
para a avaliação. E ainda, quanto maior o nível de agregação, problemas metodológicos se
tornam maiores.

O indicador ajuda a compreender a situação atual (onde se está), qual o caminho a ser
seguido (como chegar) e qual à distância a ser percorrida para atingir a meta estabelecida
(onde se deseja chegar) conforme descrito por Cardoso (2004 ). Um bom indicador ajuda a
identificar os problemas antes que eles ocorram e auxiliam na sua solução. Ele também pode
ser utilizado para avaliar o desempenho e o gerenciamento dos negócios, para verificar se uma
organização está realizando os objetivos e metas estabelecidos e/ou para estabelecer
comparações dentro do mesmo setor.

Por meio da análise de dados primários obtidos na medição ou observação, é possível
a construção de indicadores que podem fornecer informações qualitativas ou quantitativas.
Ambas as informações são necessárias e complementares para apresentar o desempenho
ambiental, econômico e social das organizações.

Assim os indicadores, expressos de forma clara e objetiva, auxiliam no atendimento a
demanda de informações de desempenho das organizações, que tem ocorrido por várias
razões: o atendimento a legislação e a redução de custos de exigências futuras; a adoção de
códigos voluntários ambientais; a diminuição de custos operacionais; a melhoria das relações
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com as partes interessadas; além da percepção da visibilidade ambiental da empresa como
uma vantagem competitiva.

3.2 Principais referências utilizadas para elaboração de indicadores

A crescente preocupação com o meio ambiente nas últimas décadas e a intensificação
de exigências de demonstração de resultados alinhados ao desenvolvimento sustentável, gerou
a necessidade de informações ambientais abrangentes e confiáveis. Esta necessidade gerou
esforços de muitos países e de muitas organizações a apresentarem informações ambientais
fundamentadas cientificamente.

Uma série de sistemas de indicadores vem sendo construída com intuito de mensurar o
grau de sustentabilidade do desenvolvimento. O principal objetivo destes parâmetros de
avaliação é a orientação de políticas públicas e privadas no sentido da qualidade do processo
de desenvolvimento.

Algumas dessas propostas de parâmetros de avaliação se limitam a orientar as
empresas no processo de seleção de indicadores, outras propõem um instrumento ou padrão
pré-determinado a ser adotado, outras são direcionadas para a publicação de relatórios;
algumas são focadas nos três elementos da sustentabilidade (ambiental, econômico e social), e
outras se restringem a avaliar apenas um ou dois desses elementos.

Contudo, todas apresentam propostas de indicadores para avaliação de desempenho
ambiental, ainda que para atingir diferentes objetivos: gestão ambiental das empresas;
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publicação de relatório de sustentabilidade empresarial e relatório público ambiental;
Produção Sustentável; medida da Ecoeficiência, busca do desenvolvimento sustentável.

Ainda que existam outras diversas iniciativas ou propostas de avaliação que fazem uso
de indicadores como forma de medir o progresso de organizações em direção ao
desenvolvimento sustentável, foram selecionadas 11 propostas de abrangência tanto nacional
como internacional que utilizam indicadores de desempenho ambiental:

1- ISO 14031 - Gestão Ambiental - Avaliação de Desempenho Ambiental – Diretrizes
(Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines)
Organização Internacional para Padronização/Internacional Organization for Standardization
(ISO)
2 – Indicadores de Desempenho Ambiental da Indústria – Federação das Indústrias do estado
de São Paulo / Confederação das Industrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP)
3 - Centro para Produção Sustentável de Lowell / Lowell Center for Sustainable Production
(LCSP)
4 – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Diretrizes e Metodologias – Indicators of
Sustainable

Development:

Guidelines

and

Methodologies

-

Comissão

para

o

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD)
5 – Rumo ao Desenvolvimento Sustentável: Indicadores Ambientais - Towards Sustainable
Development: Environmental Indicators. Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)
6 – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)
7 – Iniciativa Global para Relatório / Global Reporting Initiative (GRI)

43

8 – Índice de Sustentabilidade Empresarial

- Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)

9 – Pegada Ecológica
10 – Painel de Sustentabilidade
11- Barômetro de Sustentabilidade
Nos subcapítulos seqüentes tem-se uma descrição e análise de cada proposta de
indicador que foi escolhida a partir de revisão de literatura e análise de documentos de várias
instituições que utilizam indicadores de desempenho ambiental. Para melhor entendimento do
objetivo essas iniciativas foram distribuídas conforme os fins a que se destinam

3.3 Referência de Indicadores para empresas

3.3.1 ISO 14031 – Gestão Ambiental: Avaliação de Desempenho Ambiental – Diretrizes

A Organização Internacional para Normalização/International Organization for
Standardization (ISO) é uma organização internacional, não-governamental, com sede em
Genebra, Suíça, composta por organismos nacionais de normalização. No Brasil a ISO é
representada pela a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece os
padrões normativos através de publicações de Normas Brasileiras de Referência (NBR)

Na segunda metade dos anos 90, a ISO lançou a série ISO 14000 normas para Sistema
de Gestão Ambiental (SGA) para serviços, processos e produtos. É um instrumento de caráter
voluntário, que fornece ferramentas e estabelece um padrão de gestão ambiental, sendo a ISO
14001 a norma que estabelece os requisitos que podem ser auditados para fins de certificação.
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Paralelamente no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
instituiu a norma “NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental - especificação e diretrizes
para uso”, para ser adotada por empresas que desejam obter a certificação ambiental entre
seus objetivos específicos e seguindo o modelo da norma internacional ISO 14001.

A norma ISO 14001 estabelece uma série de requisitos obrigatórios visando
demonstrar a melhoria no desempenho ambiental de empresas, em conformidade com a sua
política ambiental, objetivos e metas quantificadas definidas pela organização. O Sistema de
Gestão Ambiental implantado busca controlar os fatores geradores dos impactos ambientais
significativos, de forma a atender aos requisitos legais e garantir a melhoria contínua do SGA.
(ABNT, 1996).

Segundo a norma NBR ISO 14001 no contexto dos Sistemas de Gestão Ambiental, os
resultados, podem ser medidos em comparação com o que foi estabelecido na política,
objetivos e metas para o sistema implantado e, se estes forem conservadores não irão atender
a necessidade de redução do impacto ambiental condizente com o desenvolvimento
sustentável. Para a ISO 14001, a criação de indicadores não é um requisito normativo,
entretanto, as organizações que aderirem a esta norma, precisam medir o seu desempenho,
passando a ser uma necessidade operacional.

Assim foi lançada em 1999, a ISO 14031: Gestão Ambiental - Avaliação de
Desempenho Ambiental – Diretrizes (Environmental management – Environmental
performance evaluation – Guidelines), mais uma norma da série ISO 14000, para dar suporte
aos requisitos da norma ISO 14001, que pode também ser usada independentemente. No
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Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) viria em 2004 lançar a NBR ISO
14031 - Gestão Ambiental – Avaliação de Desempenho Ambiental – Diretrizes

A NBR ISO 14031 tem como objetivo auxiliar a empresa na avaliação do seu estágio
em relação ao desempenho ambiental e identificar necessidades de melhorias, sempre
associada às auditorias ambientais. A avaliação de desempenho é feita em um processo
contínuo de coleta de dados e informações, para seleção dos indicadores que demonstrem a
situação atual da empresa e tendências futuras (ABNT, 2004).

Conforme mostrado no Quadro 2 , a norma NBR ISO 14031 descreve duas categorias
gerais de indicadores para condução de Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA):
• Indicador de Desempenho Ambiental (IDA), subdividido em indicador de desempenho
gerencial (IDG) e indicador de desempenho operacional (IDO);
• Indicador de Condição Ambiental (ICA)

Os Indicadores de Desempenho de Gestão (IDG) fornecem informações que
representam o esforço da organização para a melhoria do desempenho ambiental e podem
incluir desempenho financeiro, relações com a comunidade, implementação de políticas e
programas, conformidade com requisitos. Os Indicadores de Desempenho Operacional (IDO)
proporcionam informações relacionadas com as operações do processo, com base nas entradas
e saídas das instalações físicas e equipamentos de uma organização, que são os materiais,
energia, produtos, resíduos, emissões, serviços de recebimento e distribuição e quantidade
produzida, reutilizada, recicladas e emitida para o meio ambiente (ABNT, 2004).
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Classificação ISO 14031
Categoria
Indicador de
Desempenho
Ambiental
(IDA)

Tipo

Aspecto Ambiental

Indicador de
Desempenho
Operacional
(IDO)
Indicador de
Desempenho
de Gestão
(IDG)

Consumo de
energia
Consumo de
matéria prima
Consumo de
materiais
Gestão de
resíduos sólidos

Indicador de
Condição
Ambiental (ICA)

Índice de qualidade da água;
Índice de qualidade do ar

Quadro 2 : Indicadores utilizados na Avaliação de Desempenho Ambiental
Fonte: Adaptado da ABNT NBR ISO 14031
Já os Indicadores de Condição Ambiental (ICA) fornecem informações sobre a
qualidade do meio ambiente onde se localiza a organização, estão relacionados a questões
regionais, nacionais ou globais e são freqüentemente desenvolvidos por agências
governamentais, organizações não-governamentais e instituições de pesquisa Estes não
medem o impacto da organização sobre o meio ambiente, porém podem fornecer informações
sobre o relacionamento entre as condições do meio ambiente e as atividades, produtos e
serviços de uma organização. (ABNT, 2004).

A NBR ISO 14031 inclui uma lista com inúmeros tópicos que podem auxiliar as
organizações a selecionar indicadores para meio ambiente e dessa forma mensurar a evolução
de seu sistema. A norma descreve que a seleção dos Indicadores de Desempenho Ambiental
(IDA), envolvendo suas duas subdivisões Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG) e
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Indicadores de Desempenho Operacional (IDO), deve estar associada aos aspectos ambientais
das atividades, produtos e serviços da organização, conforme mostrado no Quadro 3.

CATEGORIA

IDG

IDA
IDO

ASPECTO

INDICADOR

- políticas, pessoas, planejamento de atividades,
práticas e procedimentos, em todos os níveis da
organização, assim como decisões e ações
associadas com os aspectos ambientais;
Apresenta uma
- entradas de materiais, energia e serviços;
lista de indicadores
- fornecimento de insumos;
para os diversos
- projeto, instalação, operação, manutenção das aspectos de cada
instalações físicas e dos equipamentos;
categoria
- saídas de produtos, serviços, resíduos sólidos,
efluentes e emissões.

- fornece informações sobre a condição do meio
ambiente local, regional, nacional ou global.
Quadro 3 : Matriz para seleção de indicadores da norma ISO 14031
Fonte: Adaptado de International Organization for Standardization (1999)

ICA

3.3.2 Indicadores de Desempenho Ambiental da Indústria – FIESP/CIESP
Numa sociedade em transformação a indústria tem um papel estratégico, contribuindo
de forma significativa na geração de empregos, na indução tecnológica e na melhoria do bemestar das pessoas.

Compatibilizar o crescimento econômico, em harmonia com o meio

ambiente e a promoção da qualidade de vida das pessoas, é um dos maiores desafios para uma
indústria competitiva. Conforme declaração do Presidente da CNI (2002), “é preciso acreditar
no papel que a indústria exerce na sustentabilidade do Planeta”.

O capítulo 30 da AGENDA 21 preconiza que as políticas e operações da indústria
podem contribuir para a mudança de usos e costumes na construção do desenvolvimento
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sustentável. Isso se dá, principalmente, pela adoção de práticas socialmente responsáveis e a
incorporação de valores éticos e culturais ao processo de decisões nos negócios.

Através da análise da Declaração de Princípios da Indústria para o Desenvolvimento
Sustentável (CNI, 2002), em seu item 3, verifica-se

a necessidade de incrementar

a

competitividade da indústria brasileira, respeitados os conceitos de desenvolvimento
sustentável e o uso racional dos recursos naturais e de energia.Como também no item 5
destaca-se a importância da promoção de avaliação dos processos e parâmetros ambientais
nas empresas, antecipando a análise e os estudos das questões que possam causar problemas
ao meio ambiente.

Com o objetivo principal de identificação dos principais indicadores ambientais a
FIESP/CIESP (2003) criou um grupo técnico que pesquisou, coletou dados e exemplos de
indicadores utilizados no Brasil e no exterior. Como resultado dos estudos desse grupo tem-se
a elaboração e publicação de uma cartilha, a qual passa ser orientativa na divulgação dos
conceitos e principais aplicações dos indicadores de desempenho ambiental na industria.

Como principal referência conceitual foi utilizada a NBR ISO 14031 e a fundamentação
sugerida para a escolha de indicadores deve basear-se em alguns aspectos, tais como:
•

objetivos da avaliação;

•

abrangência de suas atividades, produtos e serviços;

•

condições ambientais locais e regionais;

•

aspectos ambientais significativos;

•

requisitos legais e outras demandas da sociedade;
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•

capacidade

de

recursos

financeiros,

materiais

e

humanos

para

o

desenvolvimento das medições.

O Quadro 4

apresenta alguns exemplos de indicadores de desempenho operacional

conforme o tipo de avaliação que está em curso
FOCO DA AVALIAÇÃO
1. MATERIAIS

•
•
•

2. ENERGIA

•
•

3. ÁGUA
4. FORNECIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO
5. RESÍDUOS

•
•
•
•
•
•

6. EFLUENTES
LÍQUIDOS

EXEMPLO DE INDICADORES
DESEMPENHO OPERACIONAL
materiais usados
materiais ou matéria-prima reciclados ou reutilizados
embalagens descartadas ou reutilizadas/produto
tipo de energia usada/ano ou por produto ou por
serviço
tipo de energia gerada com subprodutos ou corrente de
processo
água consumida/ano ou por produto
água reutilizada/ano ou por produto
consumo médio de combustível da frota de veículos
resíduos/ano ou por produto
resíduos perigosos,recicláveis ou reutilizáveis
produzidos/ano
resíduos perigosos eliminados devido a substituição de
material

volume de efluente orgânico/produto
volume de efluente inorgânico/produto
emissões atmosféricas prejudiciais á camada de ozônio
7. EMISSÕES
• emissões de gases do efeito estufa, em CO²
equivalentes/ano ou por produto
8. RUÌDO
• nível de ruído
Quadro 4 : Exemplos de indicadores de desempenho operacional
Fonte: Adaptado de FIESP/CIESP (2003)
•
•
•

O Quadro 5 por sua vez apresenta exemplos de indicadores de desempenho gerencial
FOCO DA AVALIAÇÃO
1. IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS

•
•
•

EXEMPLO DE INDICADORES
DESEMPENHO GERENCIAL
número de iniciativas implementadas para prevenção
da poluição
níveis gerenciais com responsabilidades ambientais
específicas
número de empregados que participam de treinamentos
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ambientais

2. CONFORMIDADE

•

número de multas e penalidades ou reclamações e os
custos a elas atribuídos

gastos (operacional e de capital) associados com a
gestão e o controle ambiental
• economia obtida através da gestão e controle
ambiental
• responsabilidade legal ambiental que pode ter um
impacto material na situação financeira da industria
4. RELAÇÕES COM A
• número de programas educacionais ambientais ou
COMUNIDADE
quantidades de materiais fornecidos a comunidade
• índice de aprovação em pesquisas nas comunidades
Quadro 5 : Exemplos de indicadores de desempenho gerencial
Fonte: Adaptado de FIESP/CIESP (2003)
3. DESEMPENHO
FINANCEIRO

•

O anexo da Cartilha de Indicadores de Desempenho Ambiental FIESP/CIESP (2003)
apresenta um excelente trabalho de benchmark junto a diversas fontes tanto nacionais como
internacionais, destacando exemplos de indicadores baseados nos aspectos ambientais
conforme NBR ISO 14031, unidades de medição e notas sugestivas para desdobramento
desses indicadores.

3.3.3 - Centro para Produção Sustentável de Lowell

A Universidade de Massachusetts Lowell através do seu Centro para Produção
Sustentável / Lowell Center for Sustainable Production (LCSP) vem trabalhando desde 1996
junto ao setor industrial visando promover a produção sustentável. Um importante resultado
desse trabalho foi à elaboração de uma metodologia para promover e medir o desempenho de
empresas, baseado em um conjunto de indicadores de produção sustentável.
O LCSP define Produção Sustentável como: produção e serviços usando processos e
sistemas que não poluam, conservem energia e recursos naturais, sejam economicamente
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viáveis, seguros e saudáveis para os empregados, comunidades e consumidores, recompense
socialmente os trabalhadores e estimule a sua melhoria.

CARDOSO (2004) descreve que na verificação do atendimento ao conceito da
produção sustentável, as organizações precisam utilizar ferramentas de medida que permitirão
a quantificação dos dados. Estes dados devem considerar as dimensões do desenvolvimento
sustentável, para que possam mostrar informações sobre as condições ambientais, econômicas
e sociais, permitindo o estabelecimento de objetivos e metas na busca da sustentabilidade,
assim como comparação com outras organizações e setores.

Os indicadores de produção sustentável do LCSP foram definidos dentro de um
processo de evolução contínua e desenvolvidos em cinco níveis, conforme demonstrado na
Figura 1, GREINER (2001) explica que os níveis representam os passos a serem percorridos
no caminho de indicadores mais abrangentes de produção sustentável:
•

nível 1 – indicadores de conformidade de especificação ou

legal – medem

conformidade com especificações e atendimentos a legislação, são usados para
responder a regulações e requerimentos externos . Exemplos: número de não
conformidades legais, número de reclamações.
•

nível 2 – uso de materiais e indicadores de desempenho – medem o desempenho
em relação a entrada de saída de materiais . Exemplos: total de energia consumida em
Kwh por unidade produzida, total de resíduo gerado por unidade produzida,...

•

nível 3 – indicadores de impactos ambientais – mede os impactos causados ao meio
ambiente e à saúde pública, são utilizados para avaliar o efeito dos processos de
produção interna sobre o ambiente externo. Exemplos: quantidade de gases do efeito
estufa emitidos por ano ou quantidade produzida,...
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•

nível 4 – indicadores de ciclo de vida e impactos causados na cadeia de
fornecimento – mede os impactos causados além das fronteiras da organização, como
os gerados por fornecedores , distribuidores e usuários finais do produto . Exemplos:
porcentagem de produtos projetados para serem reutilizados ou reciclados, toneladas
de gases do efeito estufa emitidos durante o transporte do produto,...

•

nível 5 – indicadores de sustentabilidade – mede a influência das atividades da
empresa na sustentabilidade da sociedade. Exemplos: percentagem de água local
utilizada com a taxa de recarga existente, percentagem de energia utilizada de fonte
renovável e outros.

NÍVEL 5
Indicadores de Sustentabilidade

NÍVEL 4
Fornecedores e distribuição dos produtos
Indicadores de ciclo de vida
NÍVEL 3
Indicadores de impactos
ambientais
NÍVEL 2
Uso de materiais e indicadores de
desempenho
NÍVEL 1
Indicadores de conformidade
(especificação/legal)
Figura 1: Níveis para Classificação de Indicadores do Lowelll
Fonte: Adaptado da GREINER (2001)
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Assim o LCSP em seu artigo “Indicadores de produção sustentável: matriz e
metodologia” (Indicators of sustainable production: framework and methodology), definiu
um guia com 22 indicadores, associados aos nove princípios básicos que são relacionados aos
seis aspectos da Produção Sustentável. Essa matriz pode ser aplicada a organizações ou
produto conforme apresentado no Quadro 7.

ASPECTO
PRINCÍPIO
INDICADOR
DA PS
1.Uso de energia 1. Conservação de energia e materiais.
e materiais
2.Ambiente
2. Resíduos e produtos ecologicamente incorretos são
natural
continuamente eliminados, reduzidos ou reciclados.
3. Substâncias químicas, agentes físicos, tecnologias e
procedimentos de trabalho que apresentem perigo para
o ambiente natural e humano são continuamente Apresenta uma
reduzidos ou eliminados.
lista de 22
3.Justiça social e 4. Respeito às comunidades próximas que devem ser
desenvolvimento desenvolvidas economicamente, socialmente e
indicadores
comunitário
culturalmente; promover eqüidade e justiça social.
4.Desempenho
5. Gerência participativa com avaliação contínua e
principais e
econômico
implantação de melhorias, focada no desempenho
econômico de longo prazo da empresa.
exemplos de
5.Trabalhadores 6. Locais de trabalho são organizados de forma a
minimizar ou eliminar perigos físicos, químicos e
indicadores
biológicos.
7. Organização do trabalho para conservar e aumentar
complementares
a criatividade dos empregados.
8. A segurança e o bem-estar de todos os funcionários
é prioridade, assim como o contínuo desenvolvimento
de seus talentos e capacidades.
6.Produtos
9. Produtos/serviços e embalagens são projetados de
forma segura e ecologicamente corretos ao longo do
seu ciclo de vida.
Quadro 7 : Matriz para desenvolvimento de indicadores de produção sustentável
Fonte: Adaptado de Veleva e Ellenbecker (2001), apud CARDOSO (2004)

Segundo CARDOSO (2004) a iniciativa não é direcionada para publicação de
relatórios, podendo sim ser utilizada para reportar resultados em outros instrumentos que a
empresa disponha. É feita uma interpretação do parâmetro que está sendo analisado quanto ao
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seu desempenho para conduzir a empresa em direção a sustentabilidade, avaliando as
condições do local onde a empresa está localizada.

3.4 - Referência de Indicadores para Países

3.4.1 - Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Diretrizes e Metodologias – UNCSD

Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ocorrida no Rio de
Janeiro em 1992, reconheceu-se a importância de indicadores que pudessem auxiliar os
países na tomada de decisão através do desenvolvimento sustentável .O Capítulo 40 da
Agenda 21 seria utilizado como referência pelos países e comunidade internacional no
desenvolvimento desses indicadores.

Em resposta à situação em 1995 a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas - United Nations Common Supply Database (UNCSD) aprovou um Programa
de Trabalho sobre Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Como resultado inicial foi
apresentado uma lista de 134 indicadores, que após desenvolvimento e testes em diversos
países foi reduzido em 2001 a 58 indicadores de referência (UNITED NATIONS, 2001)

O Programa de Trabalho realizado pela UNCSD contou com as seguintes fases:

•

Fase 1 ( Maio 1995 – Agosto 1996 ) preparação das fichas metodológicas para cada
indicador incluindo definição e unidade de medida, como também distribuição a todos
os governos;
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•

Fase 2 ( Maio 1996 – Agosto 1998 ) treinamento e capacitação no uso dos
indicadores, realização de testes pilotos em diversos países;

•

Fase 3 ( Janeiro 1999 – Dezembro 2000 ) avaliação dos resultados dos testes práticos
de aplicação do indicadores e revisão da lista de indicadores.

O trabalho final apresenta a descrição do indicador com breve definição e unidade de
medida; relevância política; descrição metodologia; avaliação de dados e referências; agências
envolvidas no desenvolvimento e referência de pesquisa utilizadas (UNITED NATIONS,
2001). Verifica-se no Quadro 7 um resumo do trabalho final que foi compilado através de
uma relação de indicadores por dimensão específica , com seus respectivos temas e sub-temas

DIMENSÃO

SOCIAL

AMBIENTAL

TEMA

SUB-TEMAS

INDICADORES

Equidade

2 sub-temas

Saúde

5 sub-temas

Educação

2 sub-temas

Habitação

1 sub-tema

Segurança

1 sub-tema

População

1 sub-tema

Atmosfera

3 sub-temas

Apresenta uma lista com

Terra

4 sub-temas

58 indicadores

Oceanos, Mares e Áreas
Costeiras

2 sub-temas

divididos por sub-tema

Água Potável

2 sub-temas

Biodiversidade

2 sub-temas

Estrutura Econômica

3 sub-temas

56

ECONÔMICA

Padrões de Produção e 4 sub-temas
Consumo
Estrutura Institucional
2 sub-temas

INSTITUCIONAL Capacidade Institucional

4 sub-temas

Quadro 7 : Principais Indicadores para Desenvolvimento Sustentável
Fonte: Adaptado de UNITED NATIONS (2001)
3.4.2 Rumo ao Desenvolvimento Sustentável: Indicadores Ambientais - OCDE

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi criada em
14 de dezembro de 1960 com o objetivo de promover políticas para contribuir com a
expansão econômica não só dos países membros como também de toda economia mundial
(ORGANIZAÇÃO..., 2002). Atualmente reúne 30 países que são signatários de um programa
que propõe um conjunto de indicadores ambientais para servir de ferramenta na tomada de
decisões e na avaliação do desempenho ambiental, contribuindo para reportar informações
sobre o desenvolvimento sustentável.

Segundo CARDOSO (2004) os indicadores ambientais da OCDE evidenciam os elos
entre indicadores ambientais, desempenho ambiental e desenvolvimento sustentável e foram
elaborados a partir de uma série de trabalhos da Organização que incluem indicadores
socioeconômicos e setoriais, relevantes do ponto de vista ambiental.

A Figura 2 apresenta uma forma conceitual para o conjunto de indicadores ambientais
da OCDE, os quais são compostos por:
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•

corpo central, com cerca de 50 indicadores que têm como objetivo as grandes
preocupações ambientais dos países membros, e visa acompanhar os progressos
alcançados em termos de meio ambiente;

•

indicadores setoriais, com o objetivo de integrar a variável ambiental na elaboração
das políticas setoriais;

•

indicadores derivados da contabilidade ambiental, com o objetivo integrar a
variável ambiental nas políticas econômicas, como também a utilização e a gestão
sustentáveis dos recursos naturais.

Figura2: Indicadores Ambientais da OCDE
Fonte: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 2002.
Para elaborar os indicadores ambientais padronizados à escala internacional, os países
da OCDE adotaram um procedimento pragmático que resultou no modelo pressões-estadorespostas (PER). O modelo PER baseia-se na idéia de que as atividades humanas exercem
pressões sobre o meio ambiente e afetam a sua qualidade e a quantidade de recursos naturais
(“estado”); a sociedade responde a estas mudanças adotando políticas ambientais,
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econômicas e setoriais, tomando consciência das mudanças ocorridas e a elas adaptando o seu
comportamento (“respostas da sociedade”). (ORGANIZAÇÃO..., 2002)

A Figura 3 mostra de uma forma conceitual o modelo PER. Enquanto na Figura 4 têmse temas ambientais correspondentes aos principais objetos de preocupação dos países da
OECD. Os nove primeiros temas referem-se a capacidade de suporte do meio ambiente e
dizem respeito as questões de qualidade ambiental, enquanto os temas seguintes referem-se à
capacidade produtiva do meio ambiente e têm por objeto o aspecto dos recursos naturais.

Figura 3: Modelo Pressão-Estado- Resposta
Fonte : Adaptado da OCDE ( 2002 )
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Figura 4 : Estrutura do Corpo Central da OECD por Tema Ambiental
Fonte: Adaptado da OCDE ( 2002 )

3.4.3 - Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IBGE



O conjunto de indicadores sugeridos pelo IBGE teve sua construção baseada nos
trabalhos realizados pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CSD) das Nações
Unidas, que reuniu ao longo da década passada governos nacionais, instituições acadêmicas,
organizações não-governamentais, organizações do sistema das Nações Unidas e especialistas
de todo o mundo.
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Este trabalho foi composto por diversos estudos e intercâmbios de informações, para
concretizar as disposições dos capítulos 8 e 40 da Agenda 21 que tratam da relação entre meio
ambiente, desenvolvimento sustentável e informações para a tomada de decisões.

Em 1996, a CSD publicou um documento sobre indicadores que ficaria conhecido como
Livro Azul (UNITED NATIONS 1996). Este documento apresentou um conjunto de 134
indicadores, posteriormente reduzidos em uma lista de 58 indicadores apresentada no ano de
2000, acompanhada por fichas metodológicas e diretrizes para sua utilização. O projeto do
IBGE tomou como referência o Livro Azul e as recomendações adicionais que o sucederam,
adaptando seu conteúdo às particularidades brasileiras.

Durante a adaptação o IBGE definiu 50 indicadores organizados em quatro dimensões Social, Ambiental, Econômica e Institucional. Onde foram abrangidos vários temas tais
como: Eqüidade, Saúde, Educação, População, Habitação, Segurança, Atmosfera, Terra,
Oceanos, Mares e Áreas Costeiras, Biodiversidade, Saneamento, Estrutura Econômica,
Padrões de Produção e Consumo e Estrutura e Capacidade Institucional. (INSTITUTO, 2002)

Na dimensão social dos indicadores de desenvolvimento sustentável elaborada pelo
IBGE busca-se analisar se à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de
vida e justiça social. Com o desenvolvimento de 6 temas específicos e seus 19 indicadores é
possível obter uma síntese da situação social, da distribuição da renda e das condições de
vida da população, que podem se usados para

indicar o sentido de sua evolução. Os

principais temas com seus respectivos indicadores são:

•

população (taxa de crescimento da população);
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•

equidade (concentração de renda, taxa de desemprego aberta, rendimento familiar per
capita, rendimento médio mensal por sexo, rendimento médio mensal por cor ou
raça);

•

saúde (esperança de vida ao nascer , taxa de mortalidade infantil, prevalência de
desnutrição total, imunização contra doenças infecciosas infantis, taxa de uso de
métodos contraceptivos, acesso a saúde);

•

educação (escolaridade, taxa de escolarização, taxa de alfabetização, taxa de
analfabetismo funcional, taxa de analfabetismo funcional por cor ou raça);

•

habitação (densidade inadequada de moradores por dormitório);

•

segurança (cQGHKEKGPVGFGOQTVCNKFCFGRQTJQOKEÈFKQU 

Com o objetivo de preservação e conservação do meio ambiente, considerados
fundamentais ao benefício das gerações futuras, definiu-se a dimensão ambiental que possui
5 temas específicos e 17 indicadores, organizados da seguinte forma :

•

atmosfera (consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio,
concentração de poluentes no ar em áreas urbanas);

•

terra (uso de fertilizantes, uso de agrotóxicos, terras aráveis,queimadas e incêndios
florestais, desflorestamento na Amazônia Legal, área remanescente e desflorestamento
na Mata Atlântica e nas formações vegetais litorâneas);

•

oceanos, mares e áreas costeiras (produção da pesca marítima e

continental,

população residente em áreas costeiras);
•

biodiversidade (espécies extintas e ameaçadas de extinção, áreas protegidas);

•

saneamento (acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, destinação final do lixo,
acesso a sistema de abastecimento de água, acesso a esgotamento sanitário, tratamento
de esgoto).

62

A dimensão econômica dos indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE
objetiva a eficiência dos processos produtivos e as alterações nas estruturas de consumo
orientadas a uma reprodução econômica sustentável a longo prazo. Definiu-se 2 temas
específicos e 10 indicadores, que são os seguintes:

•

estrutura econômica (produto interno bruto per capita, taxa de investimento, balança
comercial, grau de endividamento);

•

padrões de produção e consumo (consumo de energia per capita, intensidade
energética, participação de fontes renováveis na oferta de energia, reciclagem, coleta
seletiva de lixo, rejeitos radioativos geração e armazenamento).

Busca-se na dimensão institucional os indicadores que permitam avaliar à orientação
política, capacidade e esforço despendido para a efetiva implementação do desenvolvimento
sustentável. Com 4 indicadores apresentados em 2 temas específicos, destacam-se um
indicador para investimento em ciência e novas tecnologias de processos e produtos,
importantes chaves para busca das alternativas para o desenvolvimento sustentável, como
também um indicador que expressa especificamente a atuação do Poder Público na proteção
do ambiente. Os principais temas com seus respectivos indicadores são:

•

estrutura institucional (ratificação de acordos globais);

•

capacidade institucional (gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D), gasto
público com proteção ao meio ambiente, acesso aos serviços de telefonia).



Os indicadores estão organizados em fichas contendo a descrição de sua construção, sua
justificativa, vínculos com o desenvolvimento sustentável e explicações metodológicas,
acompanhadas de tabelas, figuras, gráficos e mapas ilustrativos que expressam sua evolução
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recente e diferenciações no Território Nacional. Todos capazes de subsidiar o debate sobre o
desenvolvimento e as características da sustentabilidade em nosso País (INSTITUTO, 2002)

3.5 Referência de Indicadores para Relatórios de Sustentabilidade Empresarial e
Mercado de Ações

3.5.1 Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade - GRI

A Global Reporting Initiative (GRI) foi criada em 1997 pela Coligação para
Economias Ambientalmente Responsáveis (Ceres) em parceria com o Programa Ambiental
das Nações Unidas (Pnuma). Foi estabelecida para elevar as práticas de relatórios de
sustentabilidade a um nível equivalente às práticas de relatórios financeiros, buscando
comparabilidade, credibilidade, rigor, periodicidade e legitimidade da informação
(GLOBAL..., 2004).

Desde 1999, centenas de organizações têm participado dos grupos de trabalho, que,
por sua vez, orientam o trabalho da GRI no que tange a indicadores de desempenho, práticas
de certificação e revisão das Diretrizes. A GRI é uma instituição independente e conta a
participação ativa de empresas, ONGs ambientais e sociais, organizações contábeis,
sindicatos, investidores e demais partes interessadas no mundo inteiro.

A GRI lançou um esboço das Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade em 1999
e, após um longo período de testes e consultas, apresentou a primeira versão das Diretrizes,
em junho de 2000. A versão de 2002 marca a continuação do ciclo de testes, reavaliações,
consultas e revisão, tanto das Diretrizes quanto dos documentos que a sustentam (GLOBAL...,
2004).
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As Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade (2004) definem vários indicadores
de desempenho, cuja função, é fornecer informações sobre os impactos econômicos,
ambientais e sociais da organização relatora de modo a aprimorar a comparabilidade entre os
relatórios e entre as organizações que os produzem. Esses indicadores são subdivididos em:

•

essenciais, importantes para a maioria dos relatórios e atraem a atenção das partes
interessadas;

•

adicionais, que devem possuir um ou mais das seguintes atributos: representar uma
prática

importante,

prover

informações

para

partes

interessadas

que

são

particularmente importantes para a entidade e características potenciais para no futuro
se transformar em indicador essencial.

Os indicadores de desempenho são organizados hierarquicamente, por categoria,
aspecto e indicador, sendo que as definições usadas nessa hierarquia se alinham com padrões
internacionais, mas adaptados à estrutura da GRI. O Quadro 8 mostra os indicadores
agrupados nas três dimensões da definição convencional de sustentabilidade: a econômica, a
ambiental e a social.

DIMENSÕES

CATEGORIA

ASPECTO

ECONÔMICA

Impacto
econômico
direto

Clientes,fornecedores,funcionários,
investidores, setor público.

AMBIENTAL

Impactos
Ambientais
Práticas
trabalhistas

Materiais, energia, água, biodiversidade,
emissões e resíduos,
fornecedores , produtos e serviços,
adequação a legislação, transporte, geral.
Emprego, relações com funcionários,
saúde e segurança, treinamento e
educação, diversidade e oportunidade.

INDICADOR

Apresenta
uma lista de
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SOCIAL

Estratégia e gestão, não-discriminação,
liberdade de associação e negociação
coletiva, trabalho infantil, trabalho
Direitos
forçado e compulsório, procedimentos
humanos
disciplinares, procedimentos de
segurança, direitos indígenas.
Comunidade, suborno e corrupção,
Sociedade
contribuições políticas, competição e
política de preços.
Responsabilidad Saúde e segurança dos consumidores,
e sobre o
produtos e serviços, propaganda,
produto e
respeito à privacidade.
serviços

indicadores,
essenciais e
adicionais,
para cada
categoria/
aspecto.

Quadro 8 : Matriz de indicadores de desempenho
Fonte: Adaptado de Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade (GLOBAL ..., 2004)
Os indicadores ambientais fornecem informações em relação ao desempenho em
termos absolutos e relativos, e medem importantes aspectos da sustentabilidade. Os valores
absolutos dão uma noção de escala ou grandeza do uso ou impacto que permite ao usuário
avaliar o desempenho em contextos mais amplos. As medidas normalizadas ilustram a
eficiência da organização e sustentam a comparação entre organizações de portes diferentes.

3.5.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial - BOVESPA

Foi durante os anos 80 e 90 que a incorporação de princípios de sustentabilidade ao
mercado acionário teve grande ampliação, motivada entre outros pelos grandes acidentes
ambientais como o de Bhopal na Índia, Chernobyl na antiga União Soviética e Exxon Valdez
no Mar do Norte. Assim os desastres ecológicos, mudança climática global e degradação da
camada de ozônio trouxeram o meio ambiente para o centro das discussões e o mercado de
ações não ficou imune (BOLSA..., 2005).

Em 1999 é lançado o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability
Index - DJSI) para empresas comprometidas com responsabilidade social, ambiental e
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cultural. O índice acompanha o desempenho financeiro de empresas líderes no campo do
desenvolvimento sustentável e a seleção das companhias é feita a partir de um amplo
questionário centrado em desempenho ambiental, social e econômico, que inclui indicadores
de governança corporativa.

Logo em seguida a Bolsa de Londres e o Financial Times lançaram em 2001 o
FTSE4Good e também a Bolsa de Valores de Johannesburg (JSE), lançou o índice SRI em
2003 incorporando a sustentabilidade ao mercado acionário. No Brasil tivemos as primeiras
experiências com Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI) em 2001, quando o
Unibanco lançou o primeiro serviço de pesquisa para fundos verdes e o Banco Real ABN
Amro lançou os Fundos Ethical FIA (BOLSA..., 2005).

Atenta aos movimentos nos mercados, a Bovespa uniu esforços com o Centro de
Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV-EAESP e realizou uma ampla revisão da
literatura sobre critérios e indicadores de sustentabilidade. Foram analisadas em detalhe as
diretrizes para balanço social do IBASE, do Instituto ETHOS e do Global Reporting Initiave
(GRI), além dos questionários aplicados para os índices DJSI, FTSE4Good e da JSE.

O Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE) tem como conceito-base o do
triple bottom line (TBL), introduzido pela empresa de consultoria inglesa SustainAbility, que
avalia elementos econômico-financeiros, sociais e ambientais de forma integrada. Foram
também acrescentados os critérios e indicadores de governança corporativa, o que deu origem
ao quarto grupo temático.
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As dimensões econômica-financeira, social e ambiental foram divididas em quatro
conjuntos de critérios:

•

políticas - indicadores de comprometimento;

•

gestão - indicam planos, programas, metas e monitoramento;

•

desempenho - indicadores de performance;

•

cumprimento legal - avaliam a compliance frente à legislação de concorrência,
consumidor e ambiental, entre outras.

O Quadro 9 mostra a título ilustrativo para a dimensão ambiental, objetivo maior desse
trabalho,a relação entre seus quatro critérios , seus respectivos indicadores ambientais e as
perguntas a serem respondidas pelas empresas. Da mesma forma as demais dimensões foram
elaboradas com critérios, indicadores e perguntas que são 100% objetivas.

Através de um processo metodológico com utilização de ferramentas estatísticas na
análise dos questionários, a BOVESPA classifica as empresas segundo o Índice de
Sustentabilidade Empresarial e oferece um portfólio final das empresas líderes que
apresentam as melhores práticas no conjunto de dimensões propostas.

CRITÉRIOS
I - POLÍTICA
AMBIENTAL
II - GESTÃO
AMBIENTAL

INDICADORES

PERGUNTAS

1. Compromisso, abrangência e divulgação.
2. Responsabilidade ambiental na companhia
3. Planejamento
4. Gerenciamento e monitoramento

Apresenta
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5. Certificações ambientais e de saúde e
segurança ocupacional

uma lista de
31 perguntas

6. Comunicação com partes interessadas

objetivas,

7. Compromisso global
III - DESEMPENHO
AMBIENTAL

para cada

8 . Consumo de recursos ambientais – inputs

indicador/critério

9. Emissões e resíduos – outputs
10. Critical outputs
11. Área de preservação permanente
12. Reserva legal
13. Passivo ambiental
IV - CUMPRIMENTO 14. Requisitos administrativos
LEGAL
15. Procedimentos administrativos
16. Procedimentos judiciais
Quadro 9: Matriz de critérios, indicadores e perguntas para dimensão ambiental
Fonte: Adaptado de Índice de Sustentabilidade Empresarial (BOLSA..., 2005)
Verifica-se no modelo da BOVESPA a utilização de indicadores ambientais no
processo de subsidio a investidores, ou seja, através de relatórios de demonstração as
empresas são classificadas quanto ao seu estágio de sustentabilidade empresarial como
também sua posição em relação ao desenvolvimento sustentável

3.6

Referência

de

Indicadores

para

Organizações

Não

Governamentais

e

Governamentais baseadas em Ferramentas de Avaliação de Sustentabilidade

Segundo Bellen (2004) existe uma série de ferramentas ou sistemas que procuram
avaliar o grau de sustentabilidade do desenvolvimento, podendo ser destacado três métodos de
avaliação: o Ecological Footprint Method, o Dashboard of Sustainability e o Barometer of
Sustainability. Estes sistemas de indicadores foram selecionados como os mais reconhecidos e
promissores na atualidade por uma amostra internacional de especialistas que atuam em
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diferentes esferas da sociedade e que trabalham com o conceito de desenvolvimento
sustentável.

Estas ferramentas procuram mensurar o grau de sustentabilidade do desenvolvimento,
sejam de empreendimentos, unidades de interesse, comunidades ou

países, subsidiando

agências governamentais e não governamentais, tomadores de decisão e pessoas envolvidas
com questões relativas ao desenvolvimento sustentável e sua avaliação.

3.6.1 Pegada Ecológica
A pegada ecológica é uma metodologia que converte os hábitos de consumo e estilo
de vida em hectares de terra necessários para manter o padrão de vida. O trabalho pioneiro de
Mathis Wackernagel e Willian Reis com o lançamento do livro Our Ecological Footprint,
marcou definitivamente a utilização desta ferramenta para medir e comunicar o
desenvolvimento sustentável.

O Ecological Footprint Method é descrito como uma ferramenta que transforma o
consumo de matéria-prima e a assimilação de resíduos, de um sistema econômico ou
população humana, em área correspondente de terra ou água produtiva. Portanto, por
definição, o Ecological Footprint é a área de ecossistema necessária para assegurar a
sobrevivência de uma determinada população ou sistema. O método fundamenta-se
basicamente no conceito de capacidade de carga e para efeito de cálculo, a capacidade de
carga de um sistema corresponde à máxima população que pode ser suportada
indefinidamente no sistema.

Resumidamente este método consiste em definir a área necessária para manter uma
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determinada população ou sistema econômico indefinidamente, fornecendo:
a) energia e recursos naturais e
b) capacidade de absorver os resíduos ou dejetos do sistema.

O tamanho da área requerida vai depender das receitas financeiras, da tecnologia
existente, dos valores predominantes dentro do sistema e de outros fatores socioculturais.
O modelo assume que todos os tipos de energia, o consumo de material e a descarga de
resíduos demandam uma capacidade de produção e/ou absorção de uma área finita de terra
ou água. Os cálculos desse modelo incorporam as receitas mais relevantes determinadas por
valores socioculturais, tecnologia e elementos econômicos para a área estudada.

O modelo possui uma estrutura básica que adota a seguinte ordem: primeiro se calcula
a média anual de consumo de itens particulares de dados agregados, nacionais ou regionais,
dividindo o consumo total pelo tamanho da população. Muitos dos dados necessários para
esta primeira etapa estão disponíveis em tabelas estatísticas de governos ou de organizações
não governamentais. O passo seguinte é determinar, ou estimar, a área apropriada per capita
para a produção de cada um dos principais itens de consumo. Isto é realizado dividindo-se o
consumo anual per capita (kg/capita) pela produtividade média anual (kg/ha).. A área do
Ecological Footprint média por pessoa é calculada pelo somatório das áreas de ecossistema
apropriadas por cada item de consumo de bens ou serviços. No final, a área total apropriada é
obtida através da área média apropriada multiplicada pelo tamanho da população total.

O método também pode ser aplicado individualmente, tratando-se de uma excelente
ferramenta de diagnostico para descobrir onde estão os impactos ambientais do seu modo de
vida. Fornecendo subsídios para uma mudança de atitude no consumo consciente ou na
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criação de um mundo mais solidário e sustentável. A Tabela 1 mostra um teste comparativo
para uma pegada ecológica individual no Brasil para um cidadão de classe média

CATEGORIA

HECTARES GLOBAIS

alimentação

1,1

mobilidade e transporte

0,6

habitação

1,1

bens de consumo e serviços

2,7

Valor Total da Pegada Individual

5,5

Pegada Média Por Pessoa no Brasil

2,4

Hectares Globais de Área Produtiva Existentes Por Pessoa

1,8

Número de Planetas Necessários Para Todos Cidadãos Com Mesma Pegada Individual
Do Teste = 3,3
Tabela 1: Pegada Ecológica para Brasileiro de Classe Média
Fonte: adaptado do teste existente no site http://www.pegadaecologica.siteonline.com.br/
O processo de avaliação reforça sempre a visão da dependência da sociedade humana
em relação a seu ecossistema. E por comparar a utilização dos recursos naturais com a
capacidade de fornecimento da natureza, a Pegada Ecológica serve como indicador de
sustentabilidade.

3.6.2 Painel da Sustentabilidade

A palavra Dashboard, painel em português, se refere ao conjunto de instrumentos de
controle e uma representação gráfica recente do sistema do Dashboard of Sustainability é
construída através de um painel visual de três displays, que correspondem a três grupos ou
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blocos. Estes mostradores procuram mensurar o desempenho econômico, social e ambiental
de um país ou qualquer outra unidade de interesse como municípios, empreendimentos etc. A
representação esquemática deste painel do Dashboard of Sustainability é apresentada na
Figura 5.

As pesquisas sobre o Dashboard of Sustainability se iniciaram na segunda metade dos
anos noventa e atualmente é liderado pelo Consultative Group on Sustainable Development
Indicators,CGSDI, um grupo de trabalho que funciona através de uma rede de instituições que
operam na área de desenvolvimento e utilizam sistemas de indicadores de sustentabilidade.

O objetivo deste grupo consultivo é promover cooperação, coordenação e estratégias
entre indivíduos e instituições-chave que trabalham no desenvolvimento e utilização de
indicadores de desenvolvimento sustentável .A principal fonte de informações atuais sobre o
Dashboard of Sustainability é o International Institute for Sustainable Development que
coordena o desenvolvimento do sistema.

Figura 5: O Dashboard of Sustainability
Fonte: adaptado de Hardi e Zdan, 2000 apud Hans.
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Os mostradores são denominados de performance da economia, da saúde social e da
qualidade ambiental, para o caso de um país, ou de performance da economia, da
responsabilidade social e do desempenho ambiental, no caso de um empreendimento. Cada
um dos mostradores possui uma seta que aponta para um valor que reflete a performance atual
do sistema.

Conceitualmente, o Dashboard of Sustainability é um índice agregado de vários
indicadores dentro de cada um dos mostradores citados anteriormente; a partir do cálculo
destes índices deve-se obter o resultado final de cada mostrador. Uma função adicional
calcula a média destes mostradores para que se possa chegar a um índice de sustentabilidade
global ou Sustainable Development Index, SDI. Se o objetivo é avaliar o processo decisório,
um índice de performance política, Policy Performance Index, PPI, é calculado.

A importância de um cada indicador é revelada pelo tamanho que este assume frente
aos outros na representação visual do sistema correspondente. Já o desempenho do indicador
é mensurado através de uma escala de cores que varia do verde até o vermelho. O
agrupamento dos indicadores dentro de cada um dos escopos fornece a resultante ou o índice
relativo desta dimensão.

Os três mostradores, ou dimensões, igualmente têm o mesmo peso e devem gerar um
índice geral de sustentabilidade agregado, o Sustainable Development Index. A performance
do sistema é apresentada através de uma escala de cores que varia do vermelho-escuro
(crítico), passando pelo amarelo (médio), até o verde-escuro (positivo).
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Inicialmente, o sistema foi operacionalizado para a comparação de países a partir de
46 indicadores que compunham as três dimensões utilizadas. Estes indicadores formam a base
de dados do Consultative Group on Sustainable Development Indicators, que cobre
aproximadamente 100 nações. Para transformar estes dados em informações, foi construído
um algoritmo de agregação e de apresentação gráfica; este software foi desenvolvido pelo
grupo consultivo e utiliza um sistema de pontos de 1, pior caso, até 1.000, melhor experiência
existente para cada um dos indicadores de cada uma das dimensões. Todos os outros valores
são calculados através de interpolação linear entre estes extremos e, em alguns casos onde não
existam dados suficientes, se utilizam esquemas de correção para garantir um número
suficiente de países dentro de cada categoria de cor.

Os dados referentes a cada um dos indicadores, dentro de cada uma das diferentes
dimensões, são agregados e o índice geral de sustentabilidade das três dimensões é calculado
pelo algoritmo. Informações da base de dados de cada um dos países podem ser comparadas
através de seus indicadores ou índices. O sistema é suficientemente flexível e as dimensões
podem ser modificadas de acordo com as necessidades dos usuários, sem alterar contudo a
base do sistema.

O formato do Dashboard of Sustainability constitui uma importante ferramenta para
auxiliar os tomadores de decisão, públicos e privados, a repensar suas estratégias de
desenvolvimento e a especificação de suas metas. Trata-se de uma apresentação atrativa e
concisa da realidade que pode chamar a atenção do público-alvo.
3.6.3 Barômetro da Sustentabilidade
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O Barometer of Sustainability ou Barômetro da Sustentabilidade foi desenvolvido por
diversos especialistas, ligados principalmente a dois institutos, o The World Conservation
Union, IUCN e o The International Development Research Centre, IDRC. (Prescott-Allen,
1997, apud BELLEN, 2004)

Prescott-Allen é um dos principais pesquisadores envolvidos no desenvolvimento
desta ferramenta e baseia-se na utilização de escalas de performance para combinar diferentes
indicadores. Bom ou ótimo são definidos como um extremo da escala e ruim ou péssimo
como o outro, assim as posições dos indicadores podem ser esboçadas dentro desta escala.

O Barometer of Sustainability é uma ferramenta para a combinação de indicadores e
mostra seus resultados por meio de índices. Estes índices são apresentados através de uma
representação gráfica, procurando facilitar a compreensão e dar um quadro geral do estado do
meio ambiente e da sociedade. Esta representação pode apresentar a dimensão principal de
cada índice para realçar aspectos de performance que mereçam mais atenção, sendo adequada
também para comparações entre diferentes avaliações. A representação gráfica dos resultados
obtidos com a utilização desta ferramenta pode ser visualizada na Figura 6.
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Figura 6: O Barometer of Sustainability
Fonte: Prescott-Allen, 2001.
Trata-se de um gráfico bidimensional onde os estados do bem-estar humano e do
ecossistema são colocados em escalas relativas, que vão de 0 a 100, indicando uma situação
de ruim até boa em relação à sustentabilidade. A localização do ponto definido por estes dois
eixos, dentro do gráfico bidimensional, fornece uma medida de sustentabilidade ou
insustentabilidade do sistema.

Para calcular ou medir o progresso em direção a sustentabilidade os valores para os
índices de bem-estar social e da ecosfera são calculados, bem como os dos subíndices, caso
existam. O índice de bem-estar do ecossistema identifica tendências da função ecológica no
tempo. É uma função da água, terra, ar, biodiversidade e utilização dos recursos. O índice de
bem-estar humano representa o nível geral de bem-estar da sociedade e é uma função do bem
estar individual, saúde, educação, desemprego, pobreza, rendimentos, crime, bem como
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negócios e atividades humanas.

Os índices calculados para cada uma das dimensões do sistema são plotados no gráfico
a partir de seus respectivos eixos. O ponto de intersecção entre estes índices, representados
dentro do gráfico, fornece um retrato acerca da sustentabilidade do sistema. As tendências
podem representar o progresso, ou não, de uma determinada cidade, estado, ou nação.

3.7 Analise comparativa das propostas de indicadores

As 11 propostas de indicadores analisadas propõem modelos diferentes entre si,
algumas buscam orientar empresas a medir sua eficiência ambiental, outras propõem padrões
pré-definidos a serem utilizados e outras são direcionadas para orientar as organizações a
publicarem relatórios demonstrativos.

O Quadro 10 resume para cada modelo de indicador o objetivo a que se destina.
Proposta de Indicador

Objetivo de Avaliação

Sistema de gestão ambiental de organizações
Desempenho operacional e desempenho gerencial para
empresas
Produção sustentável de empresas
LCSP
Acompanhamento de progresso de paises em relação ao
UNCSD
desenvolvimento sustentável
Desempenho ambiental e tomada de decisões
OCDE
Características de sustentabilidade do país
IBGE
Relatório de sustentabilidade de organizações
GRI
Sustentabilidade empresarial para mercado de ações
BOVESPA
Impacto ambiental do modo de vida da população humana
FOOTPRINT
ou de um sistema econômico
Desempenho econômico, social e ambiental de um país,
DASHBOARD
município, empreendimento ou unidade de negócio.
Medida de sustentabilidade ou insustentabilidade de
BAROMETER
cidade,estado ou país
Quadro 10: Objetivos dos Indicadores
Fonte: Desenvolvimento do Autor
ISO 14031
FIESP/CIESP
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Alguns desses indicadores são focados nos três elementos da sustentabilidade
(ambiental, econômico e social) e outros se restringem a avaliar apenas o indicador ambiental,
podendo ser uma análise qualitativa e/ou quantitativa. O Quadro 11 fornece um resumo dessas
condições para cada indicador.

Indicador

Abordagem Classificação

Característica

ISO 14031

Ambiental

Qualitativo/
Quantitativo

FIESP/CIESP

Ambiental

LCSP

Indicador de Desempenho de Gestão
Indicador de Desempenho Ambiental
Indicador de Condição Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental

Ambiental
Indicador de Produção Sustentável
Econômico
Social
UNCSD
Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental
Econômico
Social
OCDE
Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental
Econômico
Social
IBGE
Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental
Econômico
Social
GRI
Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental
Econômico
Social
BOVESPA
Ambiental
Indicador de Desempenho Ambiental
Econômico
Social
FOOTPRINT
Ambiental
Indicador de Condição Ambiental
DASHBOARD Ambiental
Indicador de Condição Ambiental
Econômico
Social
BAROMETER Ambiental
Indicador de Condição Ambiental
Econômico
Social
Quadro 11: Características dos Indicadores
Fonte: Desenvolvimento do Autor

Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Qualitativo/
Quantitativo
Quantitativo
Quantitativo
Quantitativo

Independente do fim a que se destinam todos esses modelos de indicadores tem foco
no desenvolvimento sustentável e os dois primeiros principalmente na sustentabilidade
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ambiental. Qualquer organização ou empresa que deseje medir seu desempenho na área
ambiental terá bons modelos para apoiar sua decisão.

Dependendo do nível do seu sistema de gestão podem ser escolhidos desde
indicadores básicos de desempenho ambiental para entrada e saída de materiais como também
de impactos ambientais, até indicadores mais apurados para avaliar produção sustentável.

Em um estágio mais avançado as organizações podem demonstrar seu desempenho via
relatórios de sustentabilidade em mercados de ações.Também é possível a avaliação de outros
elementos de sustentabilidade como o financeiro e social via alguns modelos de indicadores
utilizados para países.
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CAPÌTULO 4
4 O MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ADOTADO PELA
INDÚSTRIA QUÍMICA E OS RESULTADOS OBTIDOS

Busca-se neste capítulo contextualizar a indústria química com todo seu histórico de
desenvolvimento, sua importância econômica, os grandes grupos formados e os maiores
países produtores de insumos químicos. Também é realizada uma retrospectiva dos grandes
acidentes ambientais e potencial de causar impactos que possui o setor químico.

Na seqüência é feita uma apresentação do programa Atuação Responsável (AR) com
toda sua estruturação e forma de avaliação de desempenho. Os indicadores do último relatório
publicado pela ABIQUIM são analisados sob a perspectiva de sustentabilidade ambiental.

4.1 A caracterização da indústria química

A química é responsável pela manipulação de moléculas, transformando substâncias
básicas em outras de maior complexidade frequentemente chamadas de produtos ou materiais.
A indústria química através de modernos processos produtivos transforma matérias-primas
derivadas da natureza como gás , óleo natural, açúcar, gordura, minerais e outros, em produtos
com valor agregado e com múltiplas funcionalidades

Esse setor industrial tem uma importância muito grande atuando como fornecedor de
matérias-primas e produtos básicos para todos os setores produtivos. Esta indústria é
extremamente diversificada, abrangendo, em sua longa e complexa cadeia, uma ampla gama
de produtos em segmentos de negócio de diversas naturezas. (ABIQUIM, 2003). A Figura 7
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mostra a presença da indústria química nos mais diversos segmentos para os quais ela fornece
produtos e serviços, desde setores primários como a agricultura e pecuária como setores que
utilizam tecnologias avançadas como aeroespacial.

O crescimento da indústria química originou no mundo um número cada vez maior de
produtos químicos e matérias-primas utilizadas em outros segmentos industriais para criar
conforto e comodidade em nossa sociedade, atuando na qualidade de vida das pessoas e
solucionando as suas necessidades de bem estar crescentes.

Figura 7: Presença da Industria Química
Fonte: Adaptado de ABIQUIM (2003)
A importância do setor fica evidente quando se observa quanto capilar e penetrante é
sua presença no dia-a-dia da sociedade, refletindo em seu desempenho o ritmo da atividade
econômica de um país. A indústria química tem um papel de destaque também no aspecto
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social, face à sua capacidade de impactar, de forma bastante positiva, a qualidade de vida e a
vida média da população; além do fato de poder facilitar o acesso a produtos essenciais. O
Quadro 12 mostra exemplos de contribuição dos produtos químicos.
MORADIA
PVC para tubos, conexões e isolamentos
elétricos.
Resinas para moldagem de interruptores e
tomadas
Tintas e revestimentos
Tratamento e acabamento para pisos de
madeira e cerâmica
Fibras sintéticas usadas em tapetes e carpetes
Resinas utilizadas em móveis de aglomerados
(MDF)
HIGIENE, SAÚDE E BEM ESTAR
Diversas especialidades utilizadas em
dentifrícios, enxaguantes bucais, etc.
Componentes utilizados em sabonetes e
xampus
Detergentes
Medicamentos e vitaminas

BENS DE CONSUMO
Resinas utilizadas em peças e gabinetes de
eletrodomésticos
Borrachas sintéticas utilizadas em automóveis
e eletrodomésticos
Produtos específicos utilizados em
componentes teletrônicos de TVs, aparelhos
de som, etc.
Polietileno e polipropileno utilizados em
automóveis (pára-choques, tanques de
combustível, etc.)
Tecidos e materiais sintéticos que compõem
roupas e calçados
ALIMENTAÇÃO
Fertilizantes para aumentar a produtividade na
agricultura
Defensivos para evitar a disseminação de
doenças nas plantações
Intermediários para embalagens que permitem
a conservação de alimentos
Resinas PET utilizadas em garrafas e
embalagens
Conservantes para produtos alimentícios de
diferentes naturezas

Diversos produtos utilizados em cosméticos
(batons,esmaltes, etc.)
Cloro utilizado no tratamento d’água
Insumos para fraldas descartáveis
Quadro. 12: Contribuições de Produtos Químicos
Fonte: ABIQUIM (2003)

Mais que simplesmente fornecedor de matérias-primas, a indústria química é a maior
fonte de inovações para outros setores. Seus clientes ao longo da cadeia produtiva estão
constantemente requisitando mais qualidade e desempenho nos materiais e serviços
fornecidos. As solicitações incluem materiais e produtos com novas funcionalidades, maiores
características visuais, mais ecológico , maior diversidade de aplicação, com menor custo e
maior competitividade.
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Essa característica de centralidade na cadeia produtiva através do fornecimento de
insumos para outros segmentos industriais, também torna a indústria química responsável
pelo sucesso de iniciativas ambientais. Qualquer programa de mitigação de impactos
ambientais passará pela cadeia da indústria química e será tão forte quanto for a sua
capacidade de articulação com outros setores e envolvimento com o objetivo ambiental.

4.2 A Indústria Química no mundo

Uma análise da história da indústria química no mundo mostra a predominância alemã
no século XIX a partir da química derivada do carvão, e posteriormente a ascensão da
indústria química norte americana no século XX baseada na química derivada do petróleo. A
indústria química japonesa também ocupa papel de destaque principalmente por sua eficiência
operacional adquirida no pos guerra.

A indústria química atualmente conhecida surgiu da evolução que pode ser observada
principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a formação ou consolidação dos
principais grupos empresariais do setor e com o desenvolvimento industrial ocorrido em
diversos países do mundo

A Figura 8 mostra as 30 maiores companhias químicas do mundo por faturamento e
segundo sua origem, lembrando que essas empresas encontram-se presentes nas mais diversas
localidades, operando globalmente e não restringem sua produção a seus países de
origem.Verifica-se a predominância de dois grandes blocos formados por empresas químicas
americanas de um lado e empresas químicas européias de outro, que representam a maior
parte do faturamento mundial quando comparada com empresas de outras nacionalidades.
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Destaque para as empresas químicas japonesas que ocupam a terceira posição quando
analisamos por região e países, apresentando para seu pouco tempo de existência um
crescente destaque no cenário mundial.

Figura 8: As 30 Maiores Companhias Químicas
Fonte: CEFIC 2003
Os dois componentes que mais contribuíram para o avanço da indústria química foram
a pesquisa em laboratório, que originou a descoberta de novos produtos, e a transferência
dessas descobertas para a produção em escala industrial sempre alinhada com inovações
tecnológicas.

Uma análise da Figura 9 nos permite um maior entendimento para o crescimento da
industria química japonesa nos últimos anos, verifica-se uma crescente taxa de investimentos
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em pesquisa e desenvolvimento quando comparada as duas mais tradicionais e antigas
industria químicas.

% do Faturamento
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5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,6
2,62,4

1996

4,0

2,3
1,9

1997

4,4
3,8
2,9
2,4

1998
Japão

3,5

2,5
2,2

1999
USA

3,3

2,4
2,1

2000

3,0

2,5
2,0

2001

1,91,9

2002

2,7
1,91,9

2003

2,6
1,91,8

2004

União Europeia

Figura 9: Gastos com Pesquisas & Desenvolvimento
Fonte: CEFIC 2003

Atualmente podemos destacar diversos produtos químicos produzidos mundialmente,
tais como: fertilizantes, tintas, pigmentos, fungicidas, bactericidas, biocidas, solventes,
plásticos, resinas, estabilizantes, farmacêuticos, produtos para saúde humana e animal,
cosméticos, aditivos e conservantes alimentares, aromas e fragrâncias, sabões e detergentes
fibras sintéticas, materiais isolantes, condutivos, aditivos e combustíveis sintéticos, graxas,
catalisadores, borrachas sintéticas, adesivos, gases industriais e medicinais, explosivos e
preservativos de madeira.

Esses produtos químicos quando analisadas as vendas no comércio mundial
representou em 2004 um faturamento bruto mundial de €1736 bilhões. A Figura 10 mostra o
faturamento da indústria química mundial dividida por regiões e países mais representativos
do setor.
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Figura 10: Faturamento da Indústria Química Mundial em 2004
Fonte: CEFIC 2004
Esse crescimento em faturamento da indústria asiática reflete o desenvolvimento
dinâmico da economia local e o direcionamento de investimentos que vem ocorrendo para
aquela região nos últimos anos. Atraídas por mercados em processo de abertura, grande
potencial de consumo e capital intensivo, muitas empresas tem direcionadas suas fábricas
para essa região do planeta em busca de oportunidades de maior faturamento.
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A Figura 11 demonstra esse crescimento da economia asiática e seu reflexo na
industria química em relação a outros mercados mundiais, onde se verifica uma diferença no
crescimento da produção muito superior em relação a outras economias.
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Crescimento Médio em Volume (%)

20%
18%

17,09%

16%
14%

13,40%

12%
10%
8%
6%
4%
2%

2,20%

1,60%

1,40% 1,50%

0%

Figura ...: Taxa de Crescimento
da União
Produção
em 2004 Estados Unidos
China
Europeia
Fonte : CEFIC
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Figura 11: Crescimento da Indústria Química Mundial em 2004
Fonte: CEFIC 2004
Uma rápida verificação através da análise dos principais indicadores econômicos da
indústria química mundial e dos principais concorrentes, mostra ainda uma liderança de países
e regiões percussores da indústria química. Liderança essa que também é demonstrada quando
analisamos a origem das principais empresas atuantes no setor, e que está em declínio pela
entrada de competidores asiáticos.

A razão para esse declínio da participação das economias tradicionais no segmento
químico além do excelente momento da economia asiática, também envolve os baixos
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retornos de investimentos devido à combinação de fatores como altos custos de produção e
crescente custos relativos a regulamentações. Uma das melhores formas de reversão desse
quadro passa pela liderança em pesquisa e inovações para os processos químicos sempre
focando a sustentabilidade ambiental.

4.3 Indústria Química do Brasil

Segundo o Guia da Indústria Química Brasileira (ABIQUIM, 2006a) atualmente o
setor, no Brasil, é composto por 762 empresas, e é responsável pela fabricação de 1573
produtos.

O conceito atual de indústria química no Brasil, baseado na classificação

internacional adotada pela ONU, foi definido pelo IBGE na Divisão 24 da nova Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). De acordo com esta classificação, apresentada
na home page da ABIQUIM, consideram-se como indústria química os seguintes segmentos:

24 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
24.1 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
24.11-2 Fabricação de cloro e álcalis
24.12-0 Fabricação de intermediários para fertilizantes
24.13-9 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos
24.14-7 Fabricação de gases industriais
24.19-8 Fabricação de outros produtos inorgânicos

24.2 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
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24.21-0 Fabricação de produtos petroquímicos básicos
24.22-8 Fabricação de intermediários para resinas e fibras
24.29-5 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos

24.3 FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS
24.31-7 Fabricação de resinas termoplásticas
24.32-5 Fabricação de resinas termofixas
24.33-3 Fabricação de elastômeros

24.4 FABRICAÇÃO DE FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS
ARTIFICIAIS E SINTÉTICOS.
24.41-4 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais
24.42-2 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos

24.5 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
24.51-1 Fabricação de produtos farmoquímicos
24.52-0 Fabricação de medicamentos para uso humano
24.53-8 Fabricação de medicamentos para uso veterinário
24.54-6 Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos

24.6 FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
24.61-9 Fabricação de inseticidas
24.62-7 Fabricação de fungicidas
24.63-5 Fabricação de herbicidas
24.69-4 Fabricação de outros defensivos agrícolas
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24.7 FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E
ARTIGOS DE PERFUMARIA.
24.71-6 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos
24.72-4 Fabricação de produtos de limpeza e polimento
24.73-2 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos.

24.8 FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS
AFINS
24.81-3 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
24.82-1 Fabricação de tintas de impressão
24.83-0 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins.

24.9 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS
24.91-0 Fabricação de adesivos e selantes
24.92-9 Fabricação de explosivos
24.93-7 Fabricação de catalisadores
24.94-5 Fabricação de aditivos de uso industrial
24.95-3 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para
fotografia
24.96-1 Fabricação de discos e fitas virgens
24.99-6 Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados

Um dado importante a destacar é que a industria petroquímica, caracterizada pela
utilização de derivado de petróleo (nafta), faz parte da industria química. Já o refino de
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petróleo pertence ao segmento de atividade da indústria do petróleo e muitas vezes ocorre
confusão de caracterização de segmentos pela opinião pública.

Devido a sua grande capilaridade, participando ativamente de quase todas as cadeias e
complexos industriais, a industria química opera como agente de desenvolvimento e como
termômetro, indicando, com razoável precisão, as variáveis e tendências dos diversos setores
produtivos (ABIQUIM, 2004). A Figura 12 mostra a evolução do Produto Interno Bruto (PIB)
da indústria química brasileira dentro do PIB total
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Figura 12: Participação % no PIB Brasil
Fonte: IBGE 2005
Essa importância do setor pode ser melhor exemplificada levando-se em consideração
a matriz industrial do Brasil, segundo dados do IBGE em 2005 o setor químico ocupa a
segunda posição respondendo por aproximadamente 12,2 % do PIB da indústria de
transformação. A analise da Figura 13 permite uma melhor comparação com os demais
setores de transformação da indústria nacional.
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Fonte: IBGE 2005
O faturamento da indústria química brasileira, considerando os diversos segmentos
industriais que a compõem, em 2005 foi US$ 69,5 bilhões e com uma participação de 3,50%
no PIB total do país (ABIQUIM,2006a). E quando analisamos o faturamento da industria
química pela composição de seus diversos setores conforme Figura 14, verificamos que os
produtos químicos de uso industrial representam 39,1% do total.

Os produtos químicos de uso industrial têm como exemplos: produtos inorgânicos,
produtos orgânicos, resinas, elastômeros e preparados diversos. Já os produtos químicos de
uso final são: produtos farmacêuticos, higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, adubos,
fertilizantes, sabões, detergentes, produtos de limpeza, defensivos agrícolas, tintas , esmaltes,
vernizes e outros.
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Figura 14: Faturamento da Industria Química em 2005 por Segmento
Fonte: ABIQUIM (2006b)
Uma análise da indústria química brasileira comparada a indústria química mundial,
principalmente em relação aos países mais desenvolvidos, mostra a destacada posição
brasileira conforme Tabela 2. Uma posição bastante privilegiada em se tratando de um país
cuja história da indústria química é mais recente em comparação a países com maior tradição
no segmento e economias maiores.

COLOCAÇÃO

PAÍS

1

Estados Unidos

FATURAMENTO (BILHÕES DE US$)
BASE 2005
558

2

Japão

270

3

China

223

4

Alemanha

190

5

França

120

6

Coréia

98

94

7

Reino Unido

97

8

Itália

95

9

Brasil

70

10

Índia

68

11

Espanha

51

12

Bélgica

49

13

Irlanda

43

Tabela 2: Faturamento da Indústria Química por Países em 2005
Fonte: ABIQUIM, ACC e CEFIC. 2005
4.4 Iimpactos ambientais e os acidentes da indústria química

O setor químico e petroquímico com toda sua importância econômica também possui uma
característica marcante quanto à questão ambiental, possuindo um grande potencial de
impacto originado em suas atividades e também com o risco de grandes acidentes.

Durante a Revolução Industrial foram observadas as primeiras ocorrências de
contaminação do ar, do solo e das águas provocadas pela dispersão de poluentes nas regiões
industrializadas, onde se concentravam muitas indústrias químicas que utilizavam carvão
como meio de energia (VALLE E LAGE, 2003).

Na atualidade podemos citar a alteração do clima terrestre, causado pelo efeito estufa,
como um dos maiores problemas ambientais. O acúmulo de gases na atmosfera retendo o
calor emanado pelo planeta e impedindo que esse calor se dissipe pelo espaço, faz com que
aumente a temperatura média da atmosfera terrestre causando efeitos climáticos indesejáveis.
Os principais gases que causam o efeito estufa são comuns nas operações das indústrias
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químicas e petroquímicas, entre eles podemos citar: o gás carbônico, o gás metano, o ozônio
formado a partir de óxidos de nitrogênio e os clorofluorcarbonos (CFC).

Também podemos destacar a chuva ácida como outro impacto poluidor significativo,
sendo que sua ocorrência se dá pela formação de ácido sulfúrico e nítrico a partir das
emissões de poluentes como óxidos de enxofre e nitrogênio. A queima de combustíveis
fósseis é a maior responsável pela contaminação do ar por esses óxidos, que são os mais
importantes formadores das chuvas ácidas.

O impacto à camada de ozônio é outro efeito negativo ao meio ambiente que tem os
poluentes originados pela indústria química como precursor. O ozônio, um poluente poderoso
no nível do solo, forma na atmosfera, um escudo protetor contra os raios ultravioletas do Sol.
Essa camada absorve eficientemente a nociva radiação ultravioleta (UV) que tem potencial de
danificar o DNA e provocar câncer de pele.

O principal vilão da destruição da camada de ozônio é o clorofluorcarbono (CFC) que deu
grande impulso à civilização industrial através de sua utilização em sistemas de refrigeração e
gás propelente em aerossóis. Embora na grande maioria dos países o uso do CFC esteja
banido, ainda existem reservas e muita preocupação para humanidade que se mobilizou
criando o Protocolo de Montreal visando a eliminação total desse agente químico.

Além dos problemas causados pela contaminação atmosférica, também temos a questão
da poluição da águas que são potenciais efeitos das operações nas indústrias químicas.
Segundo BRAGA (2002), os principais poluentes da água causados em processos químicos
são poluentes orgânicos não biodegradáveis como defensivos agrícolas, detergentes sintéticos,
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petróleo, metais, assim como excesso de nutrientes, organismos patogênicos, sólidos em
suspensão,calor e radioatividade.

A contaminação causada pela disposição de produtos químicos nocivos nos aterros
sanitários e outros destinos, também é outro importante impacto gerado pelas indústrias
químicas. Podendo levar a poluição do solo e das águas subterrâneas, originando problemas
sanitários de natureza complexa. Podendo ser citados diversos contaminantes de solo
causados por operações de indústrias químicas como: inseticidas, herbicidas, fertilizantes,
resíduos de embalagens, lodos contendo metais pesados, solventes, lodos contendo metais
pesados, lodos de petróleo, entre outros.

Mas foram os acidentes ambientais da indústria química que deixaram marcas e
despertaram a preocupação da sociedade para as questões ambientais envolvendo
especificamente esse setor.

O avanço acelerado do desenvolvimento tecnológico, com a introdução de novos
processos produtivos e o ingresso contínuo de novos materiais no mercado consumidor,
ampliou o impacto ambiental criado pelos processos e produtos da indústria química. Como
exemplo, podemos citar as substâncias químicas diclorodifeniltricloroetano (DDT) e as
bifenilaspolicloradas (PCBs), criadas e produzidas pelo homem tornando-se famosas pelos
impactos socioambientais que causaram.

Com essa evolução tecnológica surgiram novos materiais produzidos pela síntese química,
como ácidos, anilinas, álcalis, assim como surgiram aplicações para novos elementos
químicos como o cloro, bromo, flúor, cádmio, cujos efeitos à saúde humana e ao meio
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ambiente eram pouco conhecidos. (VALLE; LAGE, 2003). Formou-se assim um cenário para
grandes acidentes industriais com base em substâncias novas e pouco conhecidas, grandezas
físicas utilizadas no limite de resistência dos materiais de construção e processos químicos
gerando resíduos perigosos.

As décadas de 70 e 80 do último século ficaram marcadas por grandes acidentes ocorridos
em indústrias químicas, como Seveso (Itália, 1976) e o incêndio na Fábrica da Sandoz (Suíça,
1986), que contaminou o Rio Reno com uma série de produtos tóxicos, e o pior deles, em
Bhopal (Índia, 1984).

O Quadro 13 mostra um resumo dos principais acidentes ambientais ocorridos no período
com suas dimensões do impacto e as causas .

ANO

LOCAL

CAUSA

IMPACTO

1974

Flixborough,
Inglaterra

Explosão de nuvem de vapor
de ciclohexano

28 mortes, 89 feridos e perda
de US$ 232 milhões

1976

Seveso, Itália

1984

México, México

Vazamento de
tetraclorobenzoparadioxina
(TCDD)
Explosão de GLP

1984

Bhopal, Índia

Vazamento de isocianatos de
metila

Contaminação de extensa
área, afetando mais de 700
pessoas
500 mortes e perda de
US$ 20 milhões
2.500 mortes e 200 mil
contaminadas

1986

Basiléia, Suíça

Vazamento de 30 toneladas
de pesticidas

Contaminação do Rio Reno
numa extensão de 60 Km

1989

Alasca, USA

Vazamento de 40 mil
toneladas de petróleo

Morte de 100 mil aves e
contaminação de 1100 lontras

1992

Guadalajara,
México.

Vazamento/explosão de duto
de combustível

250 mortes e 1470 feridos

Quadro 13: Principais Acidentes Ambientais Ocorridos nos Últimos Anos
Fonte: Adaptado de Freitas (2000)
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O acidente ocorrido na Itália em 1976 motivou a criação da Diretiva de Seveso,
documento com força de lei aplicável, em toda comunidade Européia, que trata de riscos de
grandes acidentes em atividades industriais. Em 1989 esse documento foi revisado e passou a
se chamar Seveso II, com seu escopo buscando cobrir não apenas as atividades industriais,
mas também o armazenamento de produtos químicos perigosos.

Ainda como conseqüências dos desdobramentos dos impactos dos grandes acidentes
surgiram outras regulamentações e atos:
•

o Toxic Substances Control Act (TSCA) dos Estados Unidos visando um maior
controle na produção de substâncias químicas;

•

a campanha Right to Know ( Direito de Saber ) onde os ambientalistas exigiam das
autoridades e industrias informações sobre tudo que oferecia riscos as
comunidades;

•

o movimento NIMBY – not in my backyard (não no meu quintal) , onde grupos
organizados recusavam a instalação de empresas poluentes ou de risco em suas
comunidades.

A indústria química não teve como evitar às regulamentações que as tornariam mais
transparentes, como também a imagem negativa da opinião publica confirmada por pesquisas
internas da associação das indústrias químicas americanas.

Assim foram despertadas ações no setor visando minimizar os riscos inerentes desse ramo
de atividade, e teve inicio uma campanha integrada com o objetivo de modificar práticas
gerenciais e reverter a imagem negativa do setor perante a sociedade. Essa mobilização gerou
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a criação de programa denominado Responsible Care, no Brasil chamado de Atuação
Responsável, que será discutido na seqüência do estudo.

4.5 Programa Atuação Responsável como resposta da indústria química

No final do ano de 1990, seguindo uma tendência de suas matrizes nos Estados Unidos
e Europa, diversas empresas multinacionais apresentaram para a Comissão de Meio Ambiente
da ABIQUIM os conceitos básicos do Responsible Care (mais tarde denominado, no Brasil,
de Atuação Responsável – AR). Em pouco mais de um ano de discussões e análises dos
princípios e conteúdo do AR, em 8 de abril de 1992, a Diretoria da ABIQUIM anunciou sua
adesão ao programa mundial.

O Responsible Care é uma iniciativa da indústria química mundial, segundo a qual as
empresas, através de suas associações nacionais, comprometem-se a trabalharem juntas para
continuamente melhorar o desempenho ambiental de seus produtos e processos e, então,
contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e da sociedade como
um todo. O Responsible Care é gerenciado pela indústria química e enfoca a melhoria de
desempenho, comunicação e responsabilidade, sendo considerado como ética industrial e o
principal valor da industria química (INTERNATIONAL, 2005)

Em 20 de maio de 1992, as primeiras 92 empresas associadas ABIQUIM anunciaram
sua adesão voluntária a essa iniciativa. A partir de 1998, a adesão ao Atuação Responsável
tornou-se obrigatória para todas as associadas da ABIQUIM .
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O Programa Atuação Responsável atualmente possui 6 elementos que formam a sua
estrutura e que estão alinhados com o programa mundial:

1. Princípios Diretivos - são os padrões que norteiam a ética e as políticas da indústria
química em relação à proteção à saúde, segurança e meio ambiente. São declarações que
dizem respeito à SSMA, nas quais se fundamentam os códigos de práticas gerenciais.
Reconhecem, tanto as preocupações do público quanto o desejo da indústria em melhorar seu
desempenho.

2. Códigos de Práticas Gerenciais - são os padrões que estabelecem os requisitos que através
dos Princípios Diretivos serão efetivamente aplicados. Cada código deve expor com clareza
sua finalidade, as práticas gerencias, como também os resultados esperados, apontando, em
termos qualitativos, o estágio em que se encontra no atendimento de cada prática.

3. Comissões de Lideranças Empresariais - são estruturas constituídas, através das quais
diferentes grupos de profissionais e executivos ligados à indústria, em diversas regiões de
concentração industrial, trocam experiências, elaboram e realizam trabalhos de interesse
comum. O Comitê de Lideranças Executivas direciona as ações que deverão ser
implementadas dentro do AR

4. Conselhos Comunitários Consultivos - são foros de debate, formados por membros
representativos de comunidades próximas à indústria química ou por partes interessadas e por
representantes das empresas, que se dedicam a conhecer, analisar, propor e cooperar na
solução de problemas ou na busca de melhorias ligadas à saúde, segurança e ao meio
ambiente, que sejam comuns à indústria e à comunidade. Sua função primordial é estabelecer
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um canal de comunicação entre as indústrias e suas comunidades vizinhas, que permita,
através de um contato transparente, o desenvolvimento de ações de interesse comum.

5. Avaliações de Progresso - são sistemáticas de verificação do desenvolvimento do AR, dos
sistemas gerenciais e do desempenho ligados à SSMA, destinadas a apoiar a gestão e a
demonstração dos resultados obtidos.

6. Difusão para a Cadeia Produtiva - conjunto de esforços realizados pela indústria química
junto aos demais setores que integram a sua cadeia produtiva, visando instalar os mesmos
compromissos para com o AR.

O compromisso formal está embasado em 12 princípios diretivos que são padrões
éticos norteadores da indústria química brasileira para assuntos de segurança, saúde e meio
ambiente:
•

assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta prioridade empresarial,

através de um processo de melhoria contínua em busca da excelência;
•

promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de responsabilidade individual

com relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e o senso de prevenção de
todas as fontes potenciais de risco associadas às suas operações, produtos e locais de trabalho;
•

ouvir e responder às preocupações da comunidade sobre os seus produtos e as suas

operações;
•

colaborar com os órgãos governamentais e não-governamentais na elaboração e no

aperfeiçoamento da legislação adequada à salvaguarda da comunidade, locais de trabalho e
meio ambiente;
•

promover a pesquisa e desenvolvimento de novos processos e produtos
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ambientalmente compatíveis;
•

avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, processos e produtos

e monitorar os efeitos ambientais das suas operações;
•

buscar continuamente a redução dos resíduos, efluentes e emissões para o ambiente

oriundos das suas operações;
•

cooperar para a solução dos impactos negativos ao meio ambiente decorrentes da

disposição de produtos ocorrida no passado;
•

transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade, informações

adequadas quanto aos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente de seus produtos e de
suas operações e recomendar medidas de proteção e de emergência;
•

orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e o público para

que transportem, armazenem, usem, reciclem e descartem os seus produtos com segurança;
•

exigir que os contratados, trabalhando nas instalações da empresa, obedeçam aos

padrões adotados pela contratante em segurança, saúde ocupacional e meio ambiente;
•

promover os princípios e as práticas do AR, compartilhando experiências e oferecendo

assistência a outras empresas para produção, manuseio, transporte, uso e disposição de
produtos.

Para a efetiva implementação dos princípios diretivos citados anteriormente o AR
apresenta seis códigos que procuram abranger todas as etapas dos processos de fabricação de
produtos químicos como também os aspectos relacionados aos próprios produtos. Esses
códigos são documentos que definem uma série de práticas gerenciais a serem estabelecidas
nos programas internos relativos à saúde, segurança e meio ambiente das empresas. O códigos
apresentam a seguinte divisão e com os seus respectivos objetivos:
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•

Segurança de Processos: o principal objetivo deste código é garantir a não existência
de acidentes nas instalações industriais através da identificação das fontes de risco e a
prevenção de falhas

•

Saúde e Segurança do Trabalhador: destinado aos trabalhadores e os contratados da

indústria química, este código tem por objetivo promover as condições de saúde e segurança
de trabalho, visando a prevenção de acidentes e doenças envolvendo pessoas.
•

Proteção Ambiental: este código objetiva o aumento da eficiência ambiental dos

processos de fabricação de produtos químicos, a fim de reduzir a geração de efluentes,
emissões e resíduos.
•

Transporte e Distribuição: as etapas de transporte e de distribuição de produtos

químicos são priorizadas neste código, a fim de que sejam minimizados os riscos de acidentes
durante estas atividades, bem como sejam agilizadas as ações nos casos de emergência.
•

Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a Emergências: busca a

ampliação das vias de comunicação com a comunidade interna (trabalhadores) e externa
(vizinhos e partes interessadas) e a forma de atuação durante situações de emergência nas
instalações da indústria química.
•

Gerenciamento de Produto: o objetivo deste código, o qual interliga todos os

demais, é garantir que as questões relacionadas com a saúde, a segurança e o meio ambiente
sejam priorizados nas fases de desenvolvimento, produção, manuseio, utilização e descarte de
produtos químicos.

Esses códigos foram desdobrados em práticas gerenciais com seus respectivos
elementos conforme Anexo 1. De uma forma geral para cada elemento chave do código são
estabelecidas práticas gerenciais bastante detalhadas e com sugestões de atividades como
forma orientativa, não esgotando absolutamente o tema.
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Assim para cada Guia de Implantação dos Códigos são apresentadas orientações de
utilização do material, glossário de termos técnicos, sistemática de implantação do código e
mecanismos de auto avaliação de implantação.
Apoiado nessa estrutura à empresa que deseja implementar o programa deve seguir
as seguintes etapas :
•

comprometimento formal;

•

implantação do programa, subsidiado por guias de práticas gerenciais;

•

gerenciamento do programa , por meio do desenvolvimento de indicadores de
desempenho;

•

comunicação com diversas partes interessadas, especialmente as externas;

•

participação de fóruns específicos com o intuito de trocar experiências entre as
empresas signatárias

Desta forma o Programa Atuação Responsável apresenta-se como uma nova forma
para indústrias químicas conduzirem seus negócios, baseada em compromisso ético das
empresas com a sociedade. Como afirmam seus representantes, não se trata propriamente de
um programa, mas sim de uma mudança cultural no forma como a indústria química realiza
seus negócios. Na prática busca melhorar a percepção do público em relação às formas de
gerenciamento das unidades químicas.

Com essas características apresentadas o programa no mundo como também no Brasil
tem alcançado importantes resultados, os quais serão apresentados na próximo subitem etapa
deste trabalho.
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4.6 Resultados do Programa Atuação Responsável e seus indicadores

Um processo de avaliação de desempenho através de indicadores constitui um
elemento essencial na determinação da eficácia das medidas adotadas para qualquer sistema,
como o Programa Atuação Responsável que visa à obtenção da melhoria contínua nas áreas
de saúde, segurança e meio ambiente.

Os indicadores de desempenho do Atuação Responsável baseiam-se nas informações
fornecidas pelas empresas associadas signatárias do programa e estão distribuídos nos seis
códigos conforme Anexo 1. Esses indicadores quanto aos seus objetivos por códigos podem
ser assim resumidos :

•

os indicadores de desempenho do código de Segurança de Processo estão

relacionados às eventuais falhas do sistema que possam gerar incêndios, explosões ou
vazamentos de produtos perigosos, assim pretende-se reduzir continuamente os chamados
grandes acidentes industriais;
•

no código de Segurança e Saúde do Trabalhador os indicadores de desempenho são

baseados nas exigências legais de informação das taxas de freqüência e de gravidade de
acidentes, e são utilizados para fins de controle das condições de trabalho e de avaliação
estatística de acidentes;
•

os indicadores do código de Proteção Ambiental objetivam a avaliação de

desempenho ambiental das empresas, analisando suas emissões para o meio ambiente das
instalações industriais e o consumo de recursos renováveis;
•

no código de Transporte e Distribuição de produtos os indicadores procuram avaliar

os acidentes que podem impactar o meio ambiente como um todo,
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•

os indicadores do código de Diálogo com a Comunidade buscam medir o grau de

abertura e engajamento social da empresa, bem como sua acessibilidade às partes interessadas
em temas referentes à saúde, segurança e meio ambiente.Os indicadores de desempenho
relacionados à Preparação e Atendimento às Emergências procuram demonstrar as iniciativas
das empresas frente a eventuais acidentes em suas instalações;
•

no código Gerenciamento de Produto os indicadores buscam avaliar a quantidade de

informação de segurança,saúde e meio ambiente fornecida aos interessados e usuários de
produtos químicos como também a analise de ciclo de vida do produto.

Com base nas informações e dados fornecidos pelas empresas signatárias do AR, a
ABIQUIM divulga anualmente os resultados do programa, possibilitando assim a
apresentação, para o público em geral, dos progressos obtidos pela indústria química nas
várias dimensões alinhadas com o conceito de Desenvolvimento Sustentável (ABIQUIM,
2006c). A Tabela 3 mostra alguns dados dos participantes dessa pesquisa que retrata o
conjunto de associados. Embora representem mais de 85% do faturamento do setor químico
no Brasil essas empresas não representam a totalidade do setor, que é composto, além delas
por centenas de pequenas empresas.

Informação

2001

2002

2003

2004

2005

Empresas Respondentes

105

110

108

104

104

Funcionários Próprios

42.888

42.410

39.746

43.029

42.484

Funcionários Terceirizados

33.664

31.486

30.428

33.222

37.636

Total de Funcionários

76.552

73.896

70.174

76.251

80.120

Produção Geral (ton/ano)

32631179

34932416

35604069

39532434

40828775

Tabela 3: Informações Gerais da Pesquisa.
Fonte: Adaptado de ABIQUIM(2006c)
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Por meio da análise dos indicadores contidos no relatório anual do programa Atuação
Responsável referente ao ano de 2005 (ABIQUIM, 2006c) verificou-se uma diminuição nos
números de acidentes com funcionários e prestadores de serviço e, conseqüentemente, nas
taxas de freqüência de acidentes comparativamente ao ano de 2004.Também na gestão de
transportes os resultados em 2005 foram melhores que 2004 com redução do número de
acidentes no principal modal utilizado pela industria química que é o rodoviário.Nossa ênfase
maior será dada aos indicadores ambientais por se tratar do objetivo desse estudo

Na análise dos indicadores ambientais da indústria química brasileira procurou-se
dividir sob dois pontos de vista, um para os indicadores de consumo de recursos naturais e
outro para lançamentos e emissões. Ao analisar consumo de água nos processos industriais
verifica-se uma redução de 46% nos últimos 5 anos conforme Figura 15, na análise da outra
ponta do balanço de massa para o indicador de lançamento de efluentes, verifica-se uma
redução de 34% no volume lançado nos corpos de água mostrados na Figura 16.

Verifica-se para recurso natural água características típicas de melhorias de processo
que levaram a essa redução de consumo e conseqüente redução de lançamentos de efluentes.
Como ainda não se tem dados sobre a percentagem de adicionamento de água em produtos e
taxas de evaporação não e possível fechar o balanço de massa. Outro indicador que poderia
ajudar nesse equacionamento é o de reuso de água.
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Figura 15: Consumo de Água da Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)

Figura 16: Efluentes Lançados pela Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)
A análise do outro indicador relativo a água, demanda química de oxigênio no
efluente, também indica uma redução nos últimos 5 anos porém de forma bem menos
acentuada. Essa redução de 15% pode caracterizar um esgotamento da tecnologia ambiental
disponível atualmente para o tratamento e a necessidade de rever de melhorias nos processo
para os próximos anos, conforme Figura.17.
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Figura 17: DQO da Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)
O indicador consumo de energia apresenta uma característica de substituição gradativa
de uma matriz energética a base de óleo combustível e carvão, por uma menos poluente o
gás natural. A conseqüente diminuição da emissão da geração de dióxido de carbono
conforme Figura 18, pode ser justificada por essa troca de matriz energética como também
por melhorias de tecnologias de combustão, mas essa redução ainda é pequena nos últimos 5
anos e está na ordem de 13%.

Para maior eficiência ambiental na emissão de dióxido de carbono, a utilização cada
vez maior de energias de fontes renováveis, apresenta-se como alternativa principalmente
energia elétrica e biomassa. O fator a destacar é a redução de consumo de energia total, que
foi de 19% nos últimos 5 anos, mostrada na Figura 19. Isso demonstra melhorias e
otimizações de processos.
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Figura 18: Dióxido de Carbono da Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)

Figura 19: Energia Consumida da Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)
Um último indicador ambiental para análise é a quantidade gerada de resíduos nos
processo industriais químicos conforme Figura. 20, verifica-se uma redução de 14 % para os
perigosos e de 21% para os não perigosos nos últimos 5 anos . Novamente verificamos
melhorias nos processos que levaram a maior eficiência e menor geração de resíduos, uma
otimização que já apresenta tendência a estabilização.
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Figura 20: Resíduos da Industria Química em 2005
Fonte: ABIQUIM (2006c)
Os indicadores publicados são importantes para a ABIQUIM para análise da evolução
do programa e também podem ser utilizados em campanhas publicitárias e em veículos de
comunicação para explicitar a transparência do setor, que muitas vezes é um ponto de
fragilidade do AR e do segmento. Para as empresas, os indicadores podem ser considerados
como ferramentas gerenciais importantes para o negócio, uma vez que podem servir para
medir o desempenho em áreas fundamentais da atividade e para posicioná-las em relação ao
setor químico.
Uma análise mais abrangente sobre tudo que foi apresentado em relação a indústria
química e a iniciativa do Atuação Responsável,

permite concluir que poucos setores

empresariais entenderam as complexas mudanças ditadas pelas

novas exigências da

sociedade como o setor químico. Traduzindo essa percepção em ação concreta e uma
campanha em nível mundial, o setor químico fez uma ação absolutamente singular em relação
a responsabilidade socioambiental e criando as bases para o desenvolvimento sustentável.

Nenhum outro setor industrial no país apresenta uma ação voluntária tão abrangente e
integrada como a proposta do Atuação Responsável, mesmo sendo vista com ressalvas por
alguns críticos que consideram o programa muito fechado a um grupo seleto de empresas e
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não abrangente a todo setor. Contudo os bons resultados até aqui apresentados permitem
atestar a eficiência do programa, e mais do que isso, permitem afirmar que sua melhoria passa
pelo desafio de uma revisão das práticas tornando-o cada vez mais sustentável do ponto de
vista ambiental e abrangente.
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CAPÍTULO 5
5 DESAFIOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA BUSCA DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL – CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS

Neste capítulo discute-se a necessidade de mudanças na forma de se pensar o processo
produtivo da indústria química para permitir um crescimento sustentável do ponto de vista
ambiental. São analisados alguns conceitos e principalmente trabalhos de pesquisadores dos
mais diversos centros de pesquisa do mundo que apontam as futuras tendências dos processos
químicos sob o enfoque da sustentabilidade ambiental.

5.1 Necessidade de evolução nas práticas ambientais

Nos dias atuais com o tema ambiental no foco das atenções, cada vez mais as
corporações necessitam de atitudes ambientalistas que minimizem seus impactos, sejam por
razões legais, mercadológicas ou de compromisso social. A solução até então adotada com a
certificação do sistema de gestão ambiental e a melhoria continua do desempenho, já não
atende a necessidade de redução gradativa dos impactos ambientais causados pelos seus
processos produtivos.

Verifica-se uma estagnação na velocidade de redução dos impactos ambientais, fruto
da tecnologia atual disponível e o alto custo dos investimentos necessários para reversão desse
quadro, tudo com impacto direto no produto produzido e, consequentemente, na
competitividade. Paralelamente, verifica-se cada vez mais um crescente consumo de bens
industriais visando maior qualidade de vida da população do mundo e o aumento gradativo do
impacto sobre a natureza.
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Ao analisarmos a velocidade desse impacto a mais importante relação encontrada foi a
desenvolvida por Graedel e Allenby (1998) (apud KIPERSTOK, 1999), pesquisadores dos
laboratórios Bell e da AT&T que formularam a Equação Mestra do Impacto Ambiental:
Impacto ambiental = (População) x (Renda per capita) x (Impacto ambiental / Unidade
de produção)

Baseado nos níveis atuais de crescimento da população e da economia mundial, nos
próximos 50 anos é esperado um crescimento do consumo global (produto da população x
consumo per capita) em uma ordem de grandeza dez vezes maior. Nessas condições, a
manutenção do atual nível de impacto ambiental global implicaria reduzir para um décimo o
impacto ambiental associado a cada unidade de produto consumido. Esse nível de esforço
tecnológico e comportamental vem sendo denominado de Fator 10.

O desafio de melhorar a eco-eficiência dos produtos e processos em Fator 10 coloca
todos os responsáveis envolvidos na busca de uma inovação tecnológica e comportamental
radical. Segundo KIPERSTOK (1999) reduções de impacto ambiental, desta ordem de
grandeza, só poderão ser atingidas a partir de um intenso esforço pela racionalização do uso
dos recursos naturais ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e processos.

A

priorização de medidas Fim de Tubo pouco contribui para se atingir o ritmo de melhoria
necessário.

Assim as formas de disposição final e de tratamento de efluentes, emissões e resíduos
após a sua geração, deveriam ser substituídas pela avaliação do impacto ambiental de
produtos e processos ao longo do seu ciclo de vida completo. A Análise de Ciclo de Vida
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(ACV) ou LCA - Life Cycle Assessment , deverá ser realizada desde a extração das matériasprimas até o descarte final ou reutilização do produto, passando, é claro, pelos respectivos
processos de manufatura e uso.

A Avaliação de Ciclo de Vida é uma ferramenta que permite avaliar processos e
produtos. O objetivo é identificar as fontes diretas e indiretas de geração de resíduos e/ou
poluentes associados a um processo ou produto. A análise do produto deve ser sempre
acompanhada da análise do processo para que, sob a visão sistêmica da Ecologia Industrial as
interações da planta com o meio ambiente possam ser compreendidas tanto em sua dimensão
espacial como temporal (GIANNETI E ALMEIDA, 1999)

Observa-se na Figura 21, a Representação da Análise de Ciclo de Vida de uma
Indústria Química, a existência na horizontal do ciclo de vida do produto e na vertical do ciclo
de vida da instalação. Também é possivel verificar a quantidade de reservas retiradas do meio
ambiente para a fabricação do produto, a quantidade de material descartado, a possível
reciclagem do produto após o uso e as emissões (sólidas, líquidas ou gasosas) que podem ser
geradas em cada etapa da vida do produto. A Avaliação de Ciclo de Vida do processo tem
caráter temporal e leva em conta o impacto causado pela construção da planta, aquele devido
à sua operação e, finalmente, o impacto relacionado à sua desativação.

A avaliação da etapa de operação permite visualizar pontos onde procedimentos
relativamente simples podem minimizar a emissão de poluentes. Por exemplo, identificar
possibilidades para reduzir e/ou eliminar o uso de solventes nas operações de limpeza e
manutenção ou instalar detetores para identificar vazamentos de substâncias gasosas. Pode-se
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mostrar o efeito da desativação de uma planta e da recuperação das áreas de estações de
tratamento e armazenamento de substâncias tóxicas

Figura 21: Representação da Análise de Ciclo de Vida de uma Indústria Química
Fonte: GIANNETI E ALMEIDA, 1999
Por meio da ACV como base para as propostas já difundidas de Produção Mais Limpa
e Prevenção de Poluição, é possível um grande salto para o equacionamento da relação
produção e meio ambiente. Essas idéias passam pela utilização de tecnologias limpas que
conforme definição da OECD em 1987, podem ser descritas como qualquer medida técnica
na indústria, para reduzir, ou até eliminar na fonte, a produção de qualquer incômodo,
poluição ou resíduo, e ajudar na economia de matérias-primas, recursos naturais e energia.
Elas podem ser introduzidas tanto a nível de projeto, com mudanças radicais no processo de
manufatura, quanto num processo existente, com a separação e utilização de produtos
secundários, as quais de outra maneira seriam perdidos.
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Mas para o atingimento do desenvolvimento sustentável é necessária a adoção de
práticas cada vez mais eco-eficientes. Um bom modelo que pode exemplificar essa escala
evolutiva das práticas e tecnologias necessárias é demonstrado na Figura.22

Na análise da figura verificam-se num primeiro estágio as práticas de reciclagem de
resíduos de processos produtivos e produtos acabados, características das tecnologias de Fim
de Tubo ou Fim de Linha (End of Pipe). O segundo estágio, denominado de Prevenção da
Poluição e Produção Mais Limpa, representa uma mudança de atitude que visa à minimização
dos resíduos ou até a sua eliminação, através de mudanças nos insumos e nos próprios
processos produtivos. (MARINHO e KIPERSTOK, 2001)
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Consumo Sustentável
Ecologia Industrial
Modificação do Produto
Modificação do processo
Melhoria na Operação

Prevenção da
poluição,
Produção limpa

Reciclagem
Tratamento
Disposição de resíduos
Figura 22 - Evolução das práticas ambientais
Fonte: Adaptado de Kiperstok, 2001

Medidas fim de tubo
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Para atingir estágios mais avançados de eco-eficiência, repensa-se o próprio produto e
faz-se necessário a otimização de toda a cadeia produtiva. Esses estágios implicam
negociações com o mercado consumidor, cuja demanda passaria por produtos de menores
impactos ao meio ambiente, ao longo do seu ciclo de vida. O objetivo é atingir um ciclo
completo para o uso dos recursos naturais, compatível ou similar aos ecossistemas naturais.

As empresas precisam entender que se faz necessária uma mudança nos padrões de
avaliação de seus sistemas até então praticados: de cumprimento de legislação ambiental num
primeiro estágio a monitoramento básico de produtividade/eficiência num segundo estágio.
Para caminhar rumo à produção sustentável é preciso olhar além de suas fronteiras,
analisando o impactos em fornecedores, distribuidores, consumidores e toda cadeia,
contribuindo assim para uma sociedade mais sustentável num estágio mais avançado de suas
ações .

5.2 Inovações e tecnologias limpas para indústria química

Segundo Weaver (2000) pesquisa e desenvolvimento ambiental na indústria química
têm sido limitados a um bom “housekeeping” e “incremento de melhorias” nos processos
produtivos existentes. Embora essenciais esses esforços são insuficientes para levar o setor
químico para a sustentabilidade.

Tornar-se mais sustentável significa reduzir a demanda total anual por recursos não
renováveis, substituindo-a por recursos renováveis, usando materiais e energia mais
produtivamente, evitando a dissipação de materiais tóxicos e não biodegradáveis e fechando o
ciclo material. Essas conclusões encontram-se publicadas no livro Desenvolvimento de
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Tecnologias Sustentáveis (Weaver, 2000), que teve como análise o Plano Nacional de
Políticas Ambientais do governo holandês e que servem de referência para ilustrar o desafio
da indústria química na busca da sustentabilidade ambiental.

Para a indústria química orgânica de grande escala como, por exemplo, a de
polímeros, o maior desafio é desenvolver a conexão entre o domínio da pesquisa de matérias
primas

renováveis

por um lado e

a sustentabilidade desse produto por ouro lado. É

necessário iniciar por compostos versáteis que podem ser feitos de matérias primas renováveis
e podem ser usados em mistura com os atuais. Para indústria química inorgânica os resíduos
pós consumo necessitam ser recuperados e reciclados por meio da economia, o que é
extremamente difícil quando se trata de pequenas quantidades e da recuperação de
constituintes individuais. O processo de produção precisa ser reorganizado para fazer uso de
materiais recuperáveis.

Na análise da indústria química fina, que produz em pequena escala, verifica-se que
apenas uma fração da matéria prima utilizada é convertida em produto. Mais de 90% dos
compostos iniciais e materiais auxiliares da reação terminarão como resíduos. O grande
desafio desse subsetor da industria química e´ aumentar a eficiência de conversão das
substâncias, especialmente pelo desenvolvimento de catálises no estado sólido, evitando a
formação de resíduos pelos auxiliares usados.

As maiores barreiras para sustentabilidade ambiental incluem as dificuldades de se
obter um consenso entre a indústria química e outros setores para uma direção estratégica
contínua, a pressão comercial para focar pesquisas no desenvolvimento de produtos que
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atendam a demanda atual do mercado e condições de mercado adversas para soluções
ambientais, as quais ainda não são competitivas em custos.

5.2.1 Perspectivas Tecnológicas do IPTS

O Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) é um dos sete institutos de
pesquisas da Comissão Européia de Centros de Pesquisas Unidos cujos trabalhos procuram
prover direcionamento aos clientes no desafio da implementação de políticas que possuem
dimensões socioeconômicas e tecnológicas. O instituto possui quatro áreas de concentração
para seus trabalhos:
•

sustentabilidade na agricultura, alimentação e saúde;

•

sustentabilidade na industria, energia e transporte;

•

tecnologia de informação e comunicação;

•

suporte para áreas de pesquisa européia.

Trabalhando em uma de suas áreas de concentração, o IPTS verificou que a inovação
tecnológica para melhorar o desempenho ambiental e a competitividade tem sido uma
realidade na indústria química nas últimas décadas, mas os esforços inovativos ainda estão
longe de serem ideais. Primeiro porque o desenvolvimento sustentável requer cada vez maior
qualidade na crescente utilização da matéria-prima, da energia e da terra disponível. Em
segundo plano porque a Europa está perdendo sua margem de competição no setor químico,
em parte porque a quantidade de inovação está diminuindo e os avanços em tecnologia e em
descobertas inovativas estão se tornando cada vez menos freqüentes.
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O desenvolvimento sustentável, que é uma das tendências do desenvolvimento sócio
econômico global, indica que será de importância crucial para indústria química européia
gerar as inovações radicais de processo que conduzam a tecnologias mais limpas a fim de
manter ou recuperar a margem de liderança neste setor. Enquanto parece claro que inovação
tecnológica “limpa” é desejável, a grande questão é a respeito de que tipo de inovação e de
tecnologia mais limpa prometem trazer um duplo dividendo em termos de melhoria ecológica
e de competitividade, e qual é seu real potencial de implementação.

Para responder essa questão o IPTS realizou uma pesquisa com o objetivo de
identificar opções de inovação tecnológica com potencial de melhoria ecológica e rendimento
econômico para a industria química européia. (EDER e SOTOUDEH, 2000). A pesquisa foi
conduzida por meio do envio de um questionário a 126 pesquisadores, que demonstraram
interesse no assunto química sustentável ou química verde durante a participação no
congresso da OECD em 1998 ou publicaram relevantes trabalhos nas áreas de
sustentabilidade química, produção limpa, tecnologias limpas, ecoeficiência ou assuntos
similares.

O questionário era composto de 13 questões sobre 36 possíveis opções de inovações,
no qual os pesquisadores foram confrontados com uma matriz de 468 questões a serem
respondidas. As 36 opções de inovações foram divididas nas seguintes categorias:
•

mudanças de sistemas ( 2 opções );

•

matérias primas alternativas ( 2 opções );

•

reagentes alternativos (1 opção );

•

alternativas para solventes ( 4 opções );

•

engenharia de processo ( 2 opções );
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•

catálises ( 4 opções );

•

reciclagem/separação ( 3 opções );

•

produtos alternativos (11 opções );

•

outros ( 5 opções ).

Essas opções de inovação foram escolhidas e definidas com base num estudo de áreas
problemáticas quanto à eficiência ecológica e tecnologias com potencial para melhoria de
ecoeficiência. Alguns experts foram consultados para sugerir essas opções de inovação, como
professores universitários de engenharia química e operações unitárias, pesquisadores de
tecnologias limpas, consultores internacionais de agencias ambientais, organizações
ambientais e profissionais da indústria química.

Para cada opção de inovação oferecida era necessário responder às 13 questões que
possuíam pesos e foram divididas nos seguintes tópicos :
•

potencial ecológico ( 2 questões );

•

potencial socioeconômico ( 3 questões );

•

realização em 2010 ( 1 questão );

•

barreiras ( 7 questões );

A matriz de classificação final dos resultados apontou 3 opções de inovação com alto
potencial de contribuir para o desenvolvimento sustentável combinando os fatores ecológico e
econômico: rotas sintéticas alternativas, catalises heterogêneas , serviço ao invés de produto.

As rotas sintéticas alternativas foram identificadas como a mais promissora opção de
inovação para aumentar a eficiência ecológica e o desempenho da indústria química. Como

124

exemplo tem-se a substituição de aromático nucleofilíco por hidrogênio na síntese 4–
aminodifenilamina. Disponibilidade tecnológica e viabilidade econômica estão acima da
média quando comparadas com outras opções. Entretanto, existem importantes barreiras,
como insuficiente fundo de pesquisa para o desenvolvimento e difusão dessa opção de
inovação. No cenário de negócios atual, a opção rota sintética alternativa poderá ser
implantada industrialmente em 2010.

O potencial ecológico de catalises heterogêneas foi classificado como o segundo mais
alto e seu potencial de mercado é comparado com a opção de rotas sintéticas alternativas. Sua
expectativa de aplicação industrial é para 2010 e como exemplo podemos citar alguns
processos de hidrogenação que precisam ser desenvolvidos para a fase gasosa.

O fornecimento de serviços ao invés de produtos foi apontado como a terceira opção
de inovação. Possui o mesmo potencial de mercado que as opções anteriores e um potencial
muito forte quando analisamos o efeito ecológico, e de forma geral as barreiras para usa
realização são insignificantes. Exemplos podem ser vistos na aplicação de tintas em
automóveis onde a indústria química atua no gerenciamento da aplicação dentro cliente,
responsabilizando-se por todas etapas inclusive pela disposição do resíduo gerado

Outras opções de inovação apontadas pela pesquisa foram: reações livres de solventes,
reações em fase sólida, biocatálise, novos solventes e agentes de limpeza, novos refrigerantes
e novos detergentes ou surfactantes.

Houve a confirmação de que há uma correlação muito forte entre o potencial
ecológico e econômico das opções de inovação investigadas. As opções que apresentam forte
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potencial do ponto de vista ecológico tendem a se tornar importantes em termos do tamanho
de mercado se as barreiras existentes puderem ser superadas, aumentando consideravelmente
a competitividade da indústria química européia.

Diversas das opções de inovação

investigadas têm o potencial de reduzir significativamente o impacto ecológico do setor e
todas têm o potencial para encontrar ao menos uma oportunidade econômica na demanda do
mercado. Algumas delas têm o potencial de encontrar uma demanda de mercado mais ampla
ou transformar-se em uma fonte principal de valor agregado. Entretanto para algumas das
opções mais promissoras, existem barreiras importantes que impedem a utilização de seu
pleno potencial, caso a economia atual tiver prosseguimento da forma usual como vem sendo
conduzida.

5.2.2 Pesquisas Tecnológicas do SUSCHEM

Em 2004 foi criado o European Technology Platform for Sustainable Chemistry
(SusChem), que tem por objetivo aprimorar as pesquisas químicas e biotecnológicas visando
uma maior sustentabilidade do setor químico. As pesquisas estão sendo orientadas em três
áreas estratégicas: biotecnologia industrial, tecnologias de materiais e projeto de processos e
reações.

No trabalho publicado pelo SusChem, “ The Vision for 2025 and Beyond “(
European,2004) é feita uma análise da conjuntura atual da industria química focando sua
necessidade constante de pesquisa e inovação para novos materiais solicitados pelos clientes.
Ou seja, uma necessidade constante de melhorias nas características dos produtos como maior
durabilidade e menor peso, nova funcionalidade, mais ecológico e sempre com menor custo
de produção no produto desenvolvido. Como exemplo temos a indústria automobilística com
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seus veículos feitos a partir de materiais mais leves e resistentes, a indústria da construção
com suas necessidades específicas de materiais e a indústria de produtos de beleza e bem estar
com produtos específicos para problemas de saúde.

Essa tendência da indústria química ser base da inovação para muitos outros setores,
faz dela um direcionador chave para inovação baseada na pesquisa e desenvolvimento.
Entretanto o atual foco em desempenho financeiro, freqüentes programas de reestruturação e
aumento dos custos regulatórios tem limitado os gastos com pesquisa e desenvolvimento. A
solução é o aumento dos investimentos em pesquisa e inovação em áreas chave, tais como:
biotecnologia industrial, tecnologias de materiais e projetos de processos e reações. Essa áreas
poderão aumentar a competitividade e continuar contribuindo no crescente desafio por
soluções que atendam toda a cadeia produtiva e a sociedade.

Na área estratégica de tecnologia de materiais, as pesquisas do SusChem visam buscar
materiais funcionais com características biocompatíveis, biodegradáveis, com propriedades
especificas que incluem filmes finos e proteção de superfícies, bionanocompostos usando
conceito de nanotecnologia, entre outros. Entre as várias aplicações para esses materiais
podemos destacar: próteses médicas, materiais para terapia e diagnósticos, cosméticos e
cuidados pessoais, medicamentos e alimentos.

A maior inovação tecnológica esperada para essa área é a nanotecnologia, com seu
potencial de fazer um significativo impacto na economia em um futuro não distante. Assim
estão sendo identificadas as oportunidades para migração da produção dos tradicionais
materiais para os nanomateriais, através de nanoaparticulas, nanocompostos e nanoestruturas.
Atualmente a maior barreira para o projeto e controle da síntese de nanomateriais com
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propriedades predefinidas é o conhecimento insuficiente da termodinâmica e cinética do
processo em nanoescala.

Para a área de projetos de processos e reações, novas rotas sintéticas para processos
são fatores chave para a redução de resíduos, o consumo de energia e também para o alto
consumo de matéria prima. Essa melhoria de processo é possível por meio de novas catálises,
novos solventes e novas técnicas de separação.

Pesquisas têm mostrado excelentes resultados para novas rotas de reações utilizando a
força de poderosos agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular.
Assim como o uso de dióxido de carbono como solvente devido a suas propriedades de alta
pressão e gás inerte, reações de polimerização sendo induzidas por microondas e ultrasom, o
uso de solventes verdes em alguns processos por sua característica de baixa pressão de vapor,
o uso de biotecnologia como uma alternativa para processos químicos e o uso de biorefinarias
com fonte de matéria prima para industria química.

Outra área estratégica para pesquisa é a de biotecnologia industrial ou biotecnologia
branca que pode produzir processos ambientalmente mais amigáveis que os atuais processos
químicos. Processos biotecnológicos serão usados para produzirem produtos químicos e
materiais não acessíveis por métodos convencionais e com maior eficiência. Biocombustíveis
e biopolímeros são exemplos de produtos da biotecnologia com aumento da ecoeficiencia do
processo através do uso de matéria prima de fonte renovável.

Alguns resultados das pesquisas que vem sendo conduzidas já podem ser vistos, como
por exemplo: a mudança da produção de vitamina B2 para bioprocesso com redução do nível
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de resíduo em 95%, uso de enzimas em processos têxteis com redução de 60% dos efluentes,
produção de bioplásticos com redução de até 55% do uso de combustíveis fósseis e a
produção de antibióticos com redução de 10 etapas de processo usados anteriormente para
uma única etapa no processo biológico, resultando em diminuição de 65% de resíduos e
consumo de metade da energia até então usada.

A estratégica de pesquisa na biotecnologia industrial está organizada nas seguintes
áreas:
•

novas enzimas e microorganismos;

•

ciência da fermentação;

•

modelagem e engenharia do metabolismo;

•

performance de proteínas e materiais nanocompostos;

•

genoma microbiano e bioinformática;

•

função biocatalistica e otimização;

•

projeto de processo biocatalítico;

•

biorefinarias integradas.

Na visão do SUSCHEM o sucesso das inovações propostas nunca será definido
unicamente pelos aspectos científicos e tecnológicos, outros fatores precisam ser considerados
como econômicos, regulatórios e valores da sociedade. Assim o SUSCHEM criou uma agenda
de pesquisas estratégicas (European, 2005) onde procura se alinhar com outras plataformas
tecnológicas em desenvolvimento no mundo . O Quadro 14, mostra a relação das pesquisas do
SusChem com essas relevantes plataformas tecnológicas.

Materiais eletrônicos
Materiais semicondutores
Materiais semicondutores
Materiais com fóton convergência

Análise de nanomedicinas

Nanoeletrônicos

Sistemas Fixos

eMobility -Comunicação

Fotovoltaico

Nanomedicina

Tecnologia Espacial

Aeronáuticos

Medicina Inovativa

Estocagem de hidrogênio

Combustível

Materiais isolantes

suprimento de energia

Materiais leves, recicláveis e

Materiais para Sensores

Materiais Biocampatíveis

Medicamentos melhoradas

Membranas / Sistema

Tecnologia de Materiais

Hidrogênio & Células de

Plataformas Tecnológicas

Toxicologia

Técnicas de encapsulamento

materiais

Síntese e purificação de

Catalises, separação por CO2

Projeto de Processos e Reações

Temas Tecnológicos do SusChem

de

hidrogênio

enzimático

Medicamentos por processo

biobaseadas

fontes

Biotecnologia Industrial

1

Novas fibras

Quadro 14: Pesquisas Estratégicas do Suschem e Plataformas Tecnológicas Mundiais
Fonte: European, 2005
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Buscou-se neste capítulo uma apresentação da visão de diferentes pesquisadores
acerca da sustentabilidade ambiental, dos desafios da indústria química para tornar-se mais
ecologicamente eficiente e também os trabalhos em curso nos mais diversos centros de
pesquisa do mundo que apontam as futuras tendências dos processos químicos sob o enfoque
da sustentabilidade ambiental.

Importante também a citação de dois importantes centros de pesquisas: SETAC
(Society of Environmental Toxicology and Chemistry) a nível internacional e do IPT (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas) a nível nacional. Ambos vêm trabalhando com pesquisas em
sustentabilidade ambiental na industria química e são referências para diversos trabalhos
desenvolvidos ao longo dos últimos anos.
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CAPÍTULO 6
6 PESQUISA E RESULTADOS OBTIDOS
Busca-se neste capitulo apresentar a pesquisa realizada junto aos associados da
ABIQUIM e a analisa dos dados obtidos como forma de subsidiar o objetivo do estudo. São
apresentados os itens pesquisados e suas definições, a forma com que foi conduzida a coleta
de dados e por fim uma análise dos resultados e as limitações inerentes ao estudo realizado.

6.1 Elaboração da pesquisa

Com o objetivo de avaliar como as empresas do setor químico estão implementando as
ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável e como o Programa Atuação
Responsável tem contribuído com esse processo, foi preparado um questionário conforme
apresentado no Anexo 2.

Na elaboração deste instrumento de pesquisa, buscou-se uma forma prática e objetiva
para facilitar o preenchimento. Assim foram preparadas perguntas fechadas tipo sim ou não, e
em alguns casos foram solicitados exemplos para as resposta positivas.

O questionário foi dividido em 3 partes :
- a primeira buscou a caracterização da importância do Desenvolvimento Sustentável para a
empresa, e as perguntas versaram mostrar como era tratado o tema dentro do seu
planejamento estratégico.
- a segunda focou a caracterização de estágio de implementação do desenvolvimento
sustentável pela empresas, ou seja, se as medidas tomadas eram ainda de disposição ou já
buscavam a prevenção e principalmente o consumo sustentável.
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- a terceira parte buscou caracterizar o alinhamento do Programa Atuação Responsável em
relação ao Desenvolvimento Sustentável, com base na opinião dos entrevistados e como os
indicadores ambientais são percebidos pela empresas

O desenvolvimento desse tipo de formatação de questionário foi guiado pela
necessidade de esclarecimento das seguintes questões :
- o desenvolvimento sustentável é importante para minha empresa?
- como estou aplicando os conceitos de desenvolvimento sustentável na minha empresa?
- o Programa Atuação Responsável e seus indicadores são modelos de Desenvolvimento
Sustentável?

Em complemento ao trabalho de pesquisa por questionário e necessidade de melhor
avaliação da percepção dos associados em relação ao programa, foi elaborado um roteiro de
entrevista conforme Anexo3 .Essas entrevistas foram aplicadas a cinco dos associados que
responderam o questionário, e teve com base os seguintes itens:
- a contribuição do programa na melhora de desempenho na gestão ambiental da empresa
- a confiança dos clientes da empresa com a implantação do programa
- difusão dos conceitos na cadeia de clientes e fornecedores da empresa
- desafios para aperfeiçoamento do programa

6.2 Coleta de dados

Os instrumentos utilizados para coleta de informações necessárias para o
desenvolvimento da dissertação foram: questionário e entrevista técnica com profissionais
atuantes nos sistemas de gestão das empresas. Na fase inicial, para a seleção das empresas e
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aplicação do questionário, o apoio da ABIQUIM foi fundamental por meio do envio de e-mail
para todos associados solicitando a cooperação na pesquisa. O questionário enviado por email também foi acompanhado de uma carta de apresentação indicando os objetivos da
pesquisa e a confidencialidade das informações

Em um segundo momento, por falta de retorno das empresas, houve reforço na
solicitação de apoio por parte do autor. Foram realizados contatos, via telefone, com
profissionais responsáveis pelos respectivos setores de Meio Ambiente solicitando cooperação
em uma entrevista técnica. Na medida do possível e dentro da disponibilidade de agenda dos
profissionais, foram realizadas visitas técnicas às instalações industriais ou contato telefônico.

6.3 Análise final do questionário enviado
A população escolhida para a realização deste estudo foi a mesma existente no quadro
de empresas químicas associadas da ABIQUIM, composta por 104 empresas. Ao todo foram
recebidas 16 respostas ao questionário enviado, ou seja, 15 % das solicitações enviadas foram
retornadas.

O percentual obtido de retorno de questionários em um primeiro momento parece
baixo, mas por se tratar de método por mala direta, onde dificilmente se obtém mais do que
5% de retorno foi considerado satisfatório o resultado. Dentro do quadro de empresas
respondentes, verificou-se uma grande variedade seja pelo tipo de segmento de produto
produzido, faturamento e nacionalidade.

Visando reforçar ainda mais essas repostas foram realizadas entrevistas individuais
com 5 empresas que responderam a primeira parte do questionário, onde novamente buscou-
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se uma variação nas características das entrevistadas segundo segmento e faturamento,
reforçando a representatividade da amostra .

A análise quantitativa dessa pesquisa está estruturada em torno dos percentuais
calculados em função do número de respostas obtidas para cada pergunta do questionário.
Cabe destacar a importância da entrevista técnica, como trabalho de campo, realizada com
alguns profissionais das empresas colaboradoras como forma de confrontar e enriquecer em
informações do que foi relatado no questionário.

Na primeira parte do questionário buscou-se a caracterização da importância do
Desenvolvimento Sustentável, onde as primeiras perguntas apresentaram os seguintes
resultados:
- 14 dos 16 entrevistados (87,5%) disseram que Desenvolvimento Sustentável está no
planejamento estratégico da empresa
- 12 dos 16 entrevistados (75%) disseram possuir objetivos e metas para Desenvolvimento
Sustentável
- 12 dos 16 entrevistados (75%) disseram possuir equipe focada para Desenvolvimento
Sustentável
- das 36 metas citadas, 17 (42%) são metas para redução do uso de recurso naturais, entrada
de processos. Conforme Figura 23, que apresenta os tipos de metas apontadas na pesquisa
- das 36 metas citadas, 8 (22%) são metas para redução da geração de poluentes, saída de
processos
- das 36 metas citadas, 3 (8% ) são metas para modificação do processo( alterando processos)
sendo que somente 1 (2,8%) citou alteração em matéria prima
- das 36 metas citadas, 8 ( 22% ) citaram outras metas já com foco social e econômico
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Figura 23 Tipos de Metas para Desenvolvimento Sustentável
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor
Assim, para esta primeira parte do questionário verifica-se que embora 87,5 % das
empresas consideram o tema importante e 75% tenham metas, 42% possuem metas para
redução de consumo de recursos ( muito provavelmente pelo custo ) e 22% para geração de
efluentes

(muito

provavelmente

pelo

custo

e

legislação)

Somente 8% está alterando processo e 2,8% está alterando matéria prima para fonte
renovável. A maioria dos entrevistados ainda está trabalhando medidas ambientais de “fim de
tubo” e preocupados com efeitos dos lançamentos e emissões de seus processos
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Na segunda parte do questionário procurou-se trabalhar com o uso dos conceitos de
Desenvolvimento Sustentável e estágio das práticas ambientais, obtendo-se os seguintes
resultados:
- quanto à existência de projetos para redução uso de recursos, 10 dos 16 entrevistados
(62,5%) tinham projetos, e dessas 10 repostas 3 citaram reuso de água (30% das respostas
positivas ou 18,75% das 16 entrevistados), conforme verificado na Figura 24.
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0
* reuso de agua

* medidas de prevenção * redução de perdas de * uso racional de energia
poluição (modificação do
MP e Produtos
elétrica em circuitos de
processo,melhoria da
iluminação
operação,...)

* estudos

Figura 24: Tipos de Projetos para Redução do Uso de Recursos Renováveis
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor
-

quanto à existência de projeto de reuso de água, 12 dos 16 entrevistados 75% disseram
possuir, mas apenas 3 das 12 respostas( 25%) está implementado ou ainda 3 dos 16
entrevistados ( 18,75% ) conforme Figura 25
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Figura 25: Estágio de Projetos de Reuso de Água
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor
- quanto à existência de projetos para uso de energia de fonte renovável apenas 3 dos 16
entrevistados (18,75%) possuíam e os tipos podem ser visualizados na Figura 26
- quanto à existência de projetos para uso de matéria prima de fonte renovável apenas 3 dos
16 entrevistados (18,75%) possuíam e os tipos estão descritos na Figura 27
- quanto à existência de ACV para produtos (6 em 16 , ou apenas 37,5% possuem ) e ainda 3
dos 16 entrevistados (18,75%) tem alguma fase implementada, conforme Figura.28 onde é
possível verificar o estágio
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Figura 26: Tipos de Projetos para Energia de Fonte Renovável
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor
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Figura .. Tipos de Projetos para Matéria Prima de Fonte Renovável

0
* substituição óleos minerais por vegetais(implementando)

Figura 27: Matéria Prima de Fonte Renovável
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor

* modificação do produto (estudo)
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Figura 28: Fase de Implantação do ACV
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor
- quanto à existência de projetos para reciclagem ou reuso de resíduo pos consumo 14 dos 16
entrevistados (87,5%) possuíam ações, mas apenas 3 dos 16 entrevistados (18,75%) têm ações
para seus produtos no cliente como por exemplo retorno de embalagens ou minimização da
quantidade de embalagens. A grande maioria possui ações internas com as matérias-primas e
subprodutos de seus processos.
- quando perguntado sobre existência de projetos para evitar dissipações tóxicas 12 dos 16
entrevistados (75%) possuíam e foram citadas mais de 12 formas, tais como : lavagem de
gases, precipitadores eletrostáticos, estações de tratamento de efluentes e outras
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Nessa segunda parte quando foram abertas as perguntas para verificar a existência de
praticas ambientais mais alinhadas com o desenvolvimento sustentável, verificou-se que
embora 75 % dos entrevistados possuam ações para evitar dissipações tóxicas e 87,5% ações
para destinar os resíduos internos, ainda assim verificam-se medidas “fim de tubo”. A grande
maioria tem poucas ações que de fato mostram um maior aprofundamento no conceito de
Desenvolvimento Sustentável, ou seja, 18,75% dos entrevistados citaram alguma forma de
processo mais sustentável para energia, matéria prima e água. Mesmo para implantação do
ACV para produtos, um conceito tão importante, uma minoria possui algum estágio
implementado.

Na terceira parte buscou-se uma analise do Programa Atuação Responsável e seus
indicadores para o Desenvolvimento Sustentável, onde foram obtidos os seguintes resultados:
- 15 dos 16 entrevistados (93,75%) responderam que diretrizes do programa atuação
responsável estão alinhadas com os conceitos do Desenvolvimento Sustentável
- 15 dos 16 entrevistados (81,25%) responderam que indicadores do programa estão
alinhados com os conceitos do Desenvolvimento Sustentável
- 15 dos 16 entrevistados (93,75%) responderam que indicadores do tipo % reuso de água, %
uso de energia de fonte renovável, % uso de matéria prima de fonte renovável são importantes
para o programa.
Assim, para essa terceira parte do questionário, embora 93,75 % dos entrevistados
considerem

as

diretrizes

do

Programa

Atuação

Responsável

alinhadas

com

o

Desenvolvimento Sustentável e 81,25% aprovam os indicadores atuais, 93,75% indicaram que
novos indicadores seriam úteis para o programa . Como sugestões dos associados foram
obtidos os seguintes tipos de indicadores: relação percentual de resíduos reusados por
dispostos ou gerados, relação percentual de resíduos reciclados por dispostos ou gerados,

142

relação percentual da recuperação das emissões atmosféricas pelas geradas, extensão de áreas
protegidas, conservação de biodiversidade, custo ambiental de produção, passivos ambientais,
ações de educação ambiental, certificações ambientais, participações em comitês ambientais,
numero de ações de voluntariado e outras.

Visando um maior embasamento da pesquisa realizada com as associadas, foram
realizadas algumas entrevistas seguindo o modelo do Anexo 3. Cinco empresas do universo
das 16 que responderam ao questionário inicial foram escolhidas. A análise das entrevistas
realizadas quanto a implantação do programa AR nas empresas dos entrevistados e os
resultados alcançados forneceram informações complementares:
•

todos responderam que o programa atingiu os resultados esperados quanto a melhoria
de desempenho ambiental. Indicando que o código de proteção ambiental possui
excelentes práticas que muito contribuíram na certificação pela NBR ISO 14001;

•

a confiança dos clientes aumentou com a implantação do programa, embora não
possuam indicadores para avaliação desse item . Foi citado o caso da indústria
automobilística que reconhece o programa como referência, porém outros segmentos
ainda não conhecem muito o programa;

•

quanto à necessidade de melhoria do programa, foram apontadas sugestões para
revisão com maior interação com outras normas, maior difusão e abrangência nas
pequenas indústrias, como também maior apoio da ABIQUIM para implementação do
código de gerenciamento de produto e da análise de ciclo de vida dos produtos;

•

a cadeia de clientes tem conhecido o programa por meio de auditorias realizadas nas
empresas químicas onde são evidenciadas as melhorias de gestão do sistema devido a
implantação do programa, já os fornecedores têm contato com o programa por meio
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fóruns e auditorias de qualificação. Os resultados são medidos numericamente através
de pesquisa de satisfação dos clientes e resultados de qualificação dos fornecedores;
•

como desafios para aperfeiçoamento do programa foram citados a maior divulgação
para cadeia produtiva e comunidades externas , novos indicadores, similaridade com
outros sistemas, apoio na análise de ciclo de vida de produtos , processo de
verificação de implantação do programa, que é muito dispendioso em termos de
tempo e envolvimento de equipes.

Conclui-se que os dados obtidos nos questionários respondidos e, posteriormente, nas
entrevistas individuais refletem os resultados do relatório do programa divulgado pela
ABIQUIM, ou seja, melhora na gestão ambiental das empresas com a implementação do
programa e necessidade de mudança em muitas práticas para melhores resultados serem
alcançados.
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CAPÍTULO 7
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este trabalho pretendeu avaliar a sustentabilidade ambiental da indústria química por
meio do seu programa Atuação Responsável. Para isso baseou-se na caracterização do
conceito de Desenvolvimento Sustentável, na evolução dos indicadores ambientais, nas
pesquisas sobre inovações no setor químico, nas diretrizes do programa e na avaliação que os
associados da ABIQUIM têm dele.

O conceito de desenvolvimento sustentável traz implícitas questões profundas e
polêmicas para toda a sociedade, para muitas das quais ainda não temos respostas. Conceitos
como necessidades humanas, qualidade de vida, qualidade ambiental, cooperação,
coletividade, globalização, entre outros, têm suas dimensões confrontadas com a
complexidade e os desafios inerentes ao desenvolvimento sustentável.

A despeito das controvérsias relacionadas à possibilidade de obtenção de um
desenvolvimento sustentável em âmbito global, as discussões que o cercam reforçam a
necessidade premente de uma mudança nas relações do homem com a natureza e dos seres
humanos entre si ou, em última instância, um aprimoramento do comportamento humano.

Contudo, apesar das dificuldades e controvérsias inerentes – se seria utópico,
inatingível ou inevitável –, e dentro do que é possível realizar atualmente, o desenvolvimento
sustentável já é um processo em evolução: em meio a iniciativas, discussões e polêmicas
instauradas por todo o mundo, ele começa a ser possível e real. Um exemplo de
desenvolvimento sustentável global já está sendo aplicado pela indústria química por meio
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de sua iniciativa denominada “Responsible Care” que no Brasil recebeu o nome de Atuação
Responsável.

O Programa Atuação Responsável tem mostrado evolução nos indicadores ambientais
nos últimos anos, com constante redução de consumo de recursos naturais, geração de
resíduos, emissões e lançamento de efluentes, fruto de todo um trabalho de conscientização e
superação de desafios impostos ao setor químico.

Foram analisadas também as diferentes abordagens das onze iniciativas para
indicadores ambientais quanto aos seus objetivos, origem da instituição proponente e sua
abrangência em relação ao desenvolvimento sustentável. Com base nessa análise, concluiu-se
que, embora todas as iniciativas sejam voltadas para a melhoria do desempenho ambiental, o
que sem dúvida é uma etapa importante para atingir a sustentabilidade, é necessário uma
maior reflexão quanto a utilização de cada iniciativa e para o fim a que se destina.

Para indústrias químicas que visam otimização de recursos e produção sustentável os
indicadores do Lowel são mais indicados, enquanto para aquelas que desejam demonstrar sua
responsabilidade ambiental corporativa os indicadores do GRI apresentam uma excelente
relação. Já para as empresas que buscam um nível ainda maior de detalhamento do relatório
de indicadores ambientais e procuram demonstrar sua evolução em mercado de ações, o
modelo da BOVESPA é o mais indicado.
Porém, uma análise mais apurada do programa AR e seus indicadores ambientais
permitiu também verificar

uma certa tendência à

estabilização dos indicadores de

desempenho ambiental nos últimos anos, levando a concluir pela veracidade dos alertas de
muitos pesquisadores, ou seja, pela necessidade cada vez maior de tecnologias de “fim de
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tubo” para redução dos impactos ambientais . Isso demonstra a necessidade da indústria
química rever os conceitos, passando de mitigadora de impactos ambientais pela utilização de
tecnologias de fim de tubo, para uma base ecológica na cadeia de produção como forma de
atingir um maior grau de sustentabilidade ambiental.

A pesquisa com os associados confirmou a conclusão da necessidade de revisão das
práticas ambientais: poucas empresas têm projetos implementados para reuso de água,
substituição de matérias primas por fontes renováveis, utilização de energia de fonte
renovável e principalmente ACV para seus produtos. A análise do Relatório Anual do
Programa Atuação Responsável também permite essa avaliação pois verifica-se para um
universo maior de participantes que a da pesquisa de campo do autor, ações ainda poucos
significativas na mudança das práticas ambientais visando uma ecologia ambiental. Os
indicadores usados ainda buscam medir eficiência de processos baseada em tecnologias de
fim de tubo.

Faz-se necessário a incorporação de novos indicadores ao programa para que se inicie
o processo de avaliação de mudanças de práticas ambientais na indústria química com base
nos conceitos mais amplos de sustentabilidade ambiental. Indicadores do tipo % energia de
fonte renovável, % de matéria prima de fonte renovável, % produtos com Análise de Ciclo de
Vida e % água reusada no processo foram indicados pelos associados durante a pesquisa
realizada e também fazem parte de algumas iniciativas de indicadores propostos para
avaliação de sustentabilidade ambiental como o Lowwel.

O grande salto para ecoeficiência na indústria química passará pela adoção de ciclos
fechados de produção e reuso com base em matérias-primas de fonte renováveis,
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considerando que o sistema industrial não apenas interage com o meio ambiente, mas é parte
dele. O conceito de ciclo de vida deve ser integrado ao projeto do produto e no critério de
seleção de processos, assim como projetos que privilegiam o reuso de água, matérias-primas e
insumos devem ser parte integrante no desenvolvimento dos produtos.

Os bioprocessos devem ser cada vez mais usados para produzir produtos químicos em
maior escala e a indústria química deve buscar o estado da arte em sínteses e catálises,
especificamente em novos catalisadores, para a eficiente conversão da biomassa. Assim como
os novos materiais devem basear-se em nanotecnologia, com intensa pesquisa de estruturas
moleculares baseadas nessa nova técnica, conforme as pesquisas já em andamento e aqui
descritas nesse trabalho.

Assim, os desafios que se apresentam para indústria química atingir um nível de
sustentabilidade ambiental desejado são maior do que possamos imaginar. Envolvem
capacitação tecnológica que no momento atual ainda é embrionária e experimentos com
elevados custos e sem garantia de viabilização econômica; mudanças comportamentais dos
consumidores e políticas públicas que promovam a integração das cadeias produtivas das
quais a indústria química participa..

O Programa Atuação Responsável pode ser fator decisivo nesse desafio para a
indústria química buscar a sustentabilidade ambiental. Com base nos resultados iniciais já
alcançados, sua consolidação como modelo de desenvolvimento sustentável e sua capacidade
de articulação com órgãos públicos, comunidade, centros de pesquisas e consumidores, pode
ser o grande diferencial para implementação da nova base ambiental. Assim, acredita-se que
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as mudanças sugeridas no programa podem trazer ganhos significativos para o setor químico
além dos até aqui obtidos na área ambiental.

Como sugestão para estudos posteriores registra-se

um maior detalhamento das

práticas ambientais da indústria em comparação com as sugeridas por pesquisadores e um
avanço na definição e abrangência desses indicadores para monitoramento de sustentabilidade
ambiental na indústria química.
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Anexo 1 : Os Códigos do Atuação Responsável: seus elementos e práticas gerenciais
Código 1 : Segurança de Processo
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Segurança de Processo
Elemento
Liderança Gerencial

Práticas Gerenciais
1 - Comprometimento.
2- Atribuição de Responsabilidades.
3 - Contribuição dos Funcionários.
4 - Medidas de Desempenho.
5 - Procedimentos e Práticas de Segurança.
6 - Investigação de Incidentes.
7 - Intercâmbio de Informações.
8 - Processo de Comunicação.

Tecnologia

9 - Critérios de Segurança.
10 - Documentação de Projeto.
11 - Informações dos Riscos de Processos.
12 - Análise dos Riscos de Processos.
13 - Controle de modificações.

Instalação

14 - Localização.
15 - Normas e Códigos.
16 - Revisão de Segurança (novos projetos e modificações).
17 - Manutenção e Inspeção.
18 - Níveis de Proteção.
19 - Controle de Emergências.

Recursos Humanos

20 - Habilidades para o Trabalho.
21 - Treinamento Inicial.
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22 - Capacitação dos Funcionários.
23 - Aptidão para o trabalho.
24 - Contratados.

Código 2 : Saúde e Segurança do Trabalhador.
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Segurança do Trabalhador
Elemento
Programa de Gerenciamento

Práticas Gerenciais
1 - Comprometimento e Participação Gerencial.
2 - Formalização dos Programas.
3 - Participação dos Funcionários.
4 - Seleção e Supervisão dos Contratados.
5 - Avaliação de Programas.
6 - Coleta e Análise de Informações.

Identificação e Avaliação

7 - Identificação do Risco nas Instalações.
8 - Avaliação da exposição dos Funcionários.
9 - Capacitação Ocupacional.
10 - Acompanhamento Médico da Saúde Ocupacional.

Prevenção e Controle

11 - Revisão do Projeto ou Modificação nas Instalações e
nos Processos.
12 - Procedimentos para Atividades Perigosas.
13 - Equipamentos de Proteção à Segurança e à Saúde.
14 - Programas de Manutenção Preventiva e de Ordem e
Limpeza.
15 - Investigação de Acidentes.
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16 - Segurança das Dependências e das Áreas restritas.
17 - Assistência Médica em Emergências.
Comunicação e Treinamento

18 - Comunicação.
19 - Programa de Treinamento.

Código 3 : Transporte e Distribuição.
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Transporte e Distribuição
Elemento
Liderança Gerencial.

Práticas Gerenciais
1 - Comprometimento.
2 - Atribuição de Responsabilidades.
3 - Envolvimento dos Trabalhadores.

Gerenciamento de Riscos.

4 - Avaliação dos Riscos.
5 - Redução dos Riscos.
6 - Registro de Acidentes e Incidentes.
7 - Avaliação de Novos Modais e Rotas de
Transporte.

Acompanhamento de Normas e 8 - Acompanhamento das Tendências.
da Legislação.

9 - Treinamento das Obrigações legais e Internas.
10 - Informações e Instruções para Treinamento de
Terceiros.
11 - Auditorias Periódicas.

Segurança dos Transportadores.

12 - Qualificação dos Transportadores.
13- Contrato com os Transportadores.
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Manuseio e Estocagem.

14 - Seleção e Uso dos Contenedores.
15 - Procedimentos de Carga e Descarga.
17 - Critérios para Limpeza e Descontaminação.
18 - Orientações para Clientes.
19 - Qualificação de Distribuição e Instalações.
20 - Diálogo com Distribuidores e Operadores.

Preparação e Atendimento a

21 - Planejamento de Situações de Emergências.

Emergências.

22 - Treinamento para Emergências.
23 - Informações sobre Emergências para Entidades
Externas.
24 - Suporte a Emergência de Outras Empresas.
25 - Disponibilidade de Recursos para Outras
Entidades.
26 - Diálogo com Entidades Governamentais.
27 - Diálogo com o Público sobre Emergências.

Código 4 : Proteção Ambiental.
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Proteção Ambiental
Elemento
Liderança Gerencial.

Práticas Gerenciais
1 - Comprometimento e Participação Gerencial.
2 - Procedimentos para Pesquisas e Novas Instalações.

Planejamento e Execução.

3 - Inventário de Efluentes, Emissões e Resíduos.
4 - Avaliação de Impactos Ambientais.
5 - Prioridade para Redução na Geração.
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6 - Redução Constante na Geração.
7 - Seleção e Qualificação de Fornecedores e
Prestadores de Serviços.
8 - Proteção de Águas Subterrâneas.
Verificação e Revisão.

9 - Medição dos Progressos Obtidos.
10 - Avaliação das Práticas Operacionais.
11 - Análise das Práticas Passadas.

Comunicação e Treinamento.

12 - Diálogo com os Funcionários e a Comunidade.
13 - Comunicação dos Resultados.
14 - Redução de Resíduos de Terceiros.
15 - Programas de Treinamento.

Código 5 : Diálogo com a Comunidade e Preparação e Atendimento a Emergências.
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Diálogo com a Comunidade e
Preparação e Atendimento a Emergências
Elemento.

Práticas Gerenciais
Diálogo com a Comunidade

Comunidade Interna.

1 - Gerenciamento das Informações para a
Comunidade Interna.
2 - Treinamento para a Comunicação.
3 - Informação e Orientação Interna.
4 - Diálogo Contínuo com a Comunidade Interna.
5 - Avaliação do Programa.

Comunidade Externa.

6 - Gerenciamento das Informações para a
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Comunidade Externa.
7 - Informação e Orientação Externa.
8 - Diálogo Contínuo com a Comunidade Externa.
9 - Conhecimento da Empresa.
10 - Avaliação do Programa.
Preparação e Atendimento a Emergências.
Preparação e Atendimento a

11 - Avaliação dos Riscos.

Emergências.

12 - Planejamento Formal.
13 - Treinamento.
14 - Exercícios Simulados Internos.
15 - Uniformização de Informações.
16 - Conhecimentos dos Recursos.
17 - Plano Comunitário Integrado.
18 - Participação em Planejamento de Emergências na
Comunidade.
19 - Treinamentos Periódicos.
20 - Intercâmbio de Informações.

Código 6 : Gerenciamento de Produto.
Tabela - Elementos e Práticas Gerenciais do Código de Gerenciamento de Produto
Elemento
Liderança Gerencial.

Práticas gerenciais
1. Liderança.
2. Responsabilidades e Avaliação de Desempenho.
3. Recursos.
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Informação e Caracterização.

4. Informações sobre Segurança, Saúde e
Meio Ambiente.
5. Caracterização dos Riscos do Produto.

Gerenciamento de Risco

6. Sistema de Gerenciamento de Risco.
7. Planejamento e Aperfeiçoamento de Produtos e
Processos.
8. Educação do Funcionário e Informações sobre o
Uso do Produto.
9. Fabricantes Contratados.
10. Fornecedores.
11. Transportadores e Distribuidores.
12. Clientes e Usuários do Produto.

Tabela - Atividades Funcionais e Práticas Gerenciais Associadas do Código
de Gerenciamento de Produto

Atividades Funcionais

Práticas Gerenciais Associadas

Liderança Gerencial.

1,2 e 3.

Pesquisa e Desenvolvimento.

3, 4, 5, 6, 7, 8,11 e 12.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12.

Compras e Suprimentos.

3, 4,5,6,9 e 10.

Manufatura.

3,4,5,7,8 e 9.

Marketing e Vendas.

3,4,5,6,7,8,11 e 12.

Distribuição.

9,10 e 11.

Coordenação e Gerenciamento.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12.

Comunicação.

3,4,6,8,11 e 12.
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Anexo 2 - Indicadores de Desempenho do Programa Atuação Responsável
Tabela - Códigos do Atuação Responsável e seus Indicadores
Código

Indicadores de Desempenho
1 - Número de eventos com fogo ou explosão que causaram perda de
propriedade acima de US$ 25 mil.
2 - Número de eventos com vazamento de produto inflamável acima de

Segurança

2.300 kg.

de

3 - Número de eventos de segurança de processos que causaram lesões com

Processos

afastamento ou fatalidade a trabalhadores ou contratados ou hospitalização
por mais de 24 horas a pessoas da comunidade.
4 - No. de eventos de segurança de processos que causaram lesões pessoais
com afastamento ou morte a trabalhadores próprios, ou hospitalizações de
pessoas da comunidade por mais de 24 h.
5 - No. de eventos de segurança de processo que causaram lesões pessoais
com afastamento ou morte a contratados, ou hospitalização de pessoas da
comunidade por mais de 24 h.
1 - Taxa de freqüência de acidentes com afastamento (pessoal próprio).
2 - Taxa de freqüência de acidentes com afastamento (pessoal próprio e

Saúde

contratados).

e

3 - Taxa de freqüência de acidentes com e sem afastamento (pessoal

Segurança

próprio e contratados).

do

4 – Taxa de gravidade de acidentes típicos (próprios e contratados).

Trabalhador

5 - No. de óbitos em função de acidente de trabalho (pessoal próprio e
contratados).
6 - No. de óbitos por 100 mil trabalhadores (pessoal próprio e contratados)
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7 - Número de acidentes incapacitantes. (pessoal próprio e contratados).
1 - No. total de acidentes no transporte.
Transporte

2 - No. de acidentes/empresa.

e

3 - No. de óbitos em função de acidentes no transporte (inclui terceiros).

Distribuição

4 - No. de acidentes no transporte (geral)/10000 viagens.
5 - No. de acidentes (sem dano)/10000 viagens.
6 - No. de acidentes com vazamento / 10000 viagens.
1 - Geração de resíduos perigosos e não-perigosos:
- t total resíduo
- kg resíduo / t produto produzida
2 - Emissões Gasosas:
- SO2 (t)

Proteção

- SO2 (kg/t produto)

Ambiental

- CO2 (1000 x t)
- CO2 (kg/ t produto)
3 - Efluentes Líquidos:
- Fósforo Total (t)
- Nitrogênio Total (t)
- Demanda Química de Oxigênio (t)
- Metais pesados (kg)
- Volume de efluentes lançados (x1000 m3)
- Volume de efluentes lançados (m3/ton produto)
4 - Consumo de recursos naturais:
- Energia elétrica (MWh)
- Energia elétrica (MWh/t produto)
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- Água (x 1000 m3)
- Água (m3/t produto)
5 - Número de reclamações.
1 - Número de visitas às fábricas.
2 – Número de visitantes às fábricas.
Diálogo

3 - Reuniões de Conselhos Comunitários Consultivos.

com

4 - Programas APPEL em andamento.

a

5 - Programas ambientais desenvolvidos.

Comunidade

6 - Atividades junto à comunidade.
7 - Educação ambiental fora da empresa.
8 - Organização de eventos externos.

Preparação

1 - Número de simulados internos realizados (pessoal interno).

e

2 - Número de simulados externos realizados (com participação externa ou

Atendimento

em outras empresas).

a

3 - Número de eventos emergenciais que extrapolaram os limites da

Emergências

empresa, excluindo-se os acidentes de transporte.
4 - Número de acidentes por 100 empresas.

Gerenciamento 1 - Relação: (Número de Fichas de Segurança) /
de Produto

(Número de produtos fabricados)
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Anexo 3 : Questionário enviado aos Associados
QUESTIONÁRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA
INDÚSTRIA QUÍMICA
Prezado(a) senhor(a),
Estou conduzindo uma pesquisa junto às organizações do setor químico onde procuro avaliar
a implementação dos conceitos mais amplos do desenvolvimento sustentável, tendo como
grande objetivo à elaboração de modelos de indicadores que possam orientar as empresas a
medirem a efetividade de suas ações.
Esta pesquisa faz parte do desenvolvimento de tese de mestrado em Tecnologia Ambiental no
Centro de Aperfeiçoamento Tecnológico do IPT, sob orientação da Professora Dra. Neusa
Serra. A pesquisa conta com o apoio da ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria
Química).
A resposta levará entre 10 e 15 minutos e deverá ser preferencialmente respondida pela
função de apoio a planejamento da sua organização com o apoio da função de Meio Ambiente
ou Responsabilidade Social, caso existam. Poderá também ser respondida por qualquer
executivo sênior da sua organização.
A resposta será considerada confidencial e os resultados serão apresentados de forma
estatística.
O questionário poderá ser respondido de duas maneiras:
Resposta em papel deverá ser encaminhada para Rua Descalvado157, Jd. das Indústrias São
José dos Campos SP CEP 12241140.
Resposta em arquivo eletrônico MS-Word deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico
torresani@ig.com.br
Em caso de dúvidas no preenchimento, favor contatar-me, através do telefone (12) 39546240
ou do endereço eletrônico torresani@ig.com.br
Favor responder até 15/06/2005.
Como retribuição a sua resposta, o resultado da pesquisa lhe será encaminhado em primeira
mão, para que possa ser útil para o processo de planejamento estratégico da sua organização.
Cordialmente,
Rinaldo Torresani Linares
30/05/2005
PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Para os itens a seguir entende-se Desenvolvimento Sustentável como forma de condução e
desenvolvimento do negócio considerando a busca do atendimento das necessidades de todas
as partes interessadas (acionistas, clientes, fornecedores, funcionários, comunidade etc) sem
prejudicar a capacidade da organização atender as futuras necessidades das mesmas
abordando sempre o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais.
O tema Desenvolvimento Sustentável é considerado no planejamento estratégico da empresa?
( ) sim
( ) não
Os objetivos e metas para o Desenvolvimento Sustentável estão formalizados e
sistematizados?
( ) sim
( ) não
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Possui equipe de apoio (Planejamento, Meio Ambiente, Responsabilidade Social ou outra)
trabalhando no tema Desenvolvimento Sustentável?
( ) sim
( ) não..
Quais tipos de metas para o Desenvolvimento Sustentável a empresa possui?
PARTE II – CARACTERIZAÇÃO DE USO DOS CONCEITOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Analisando o conceito mais amplo de desenvolvimento sustentável conforme os seguintes
estágios:
Estágio 1 – medidas de fim de tubo (disposição de resíduos, tratamento,...).
Estágio 2 - medidas de prevenção da poluição ( modificação de processo, melhoria na
operação,... ).
Estágio 3 - medidas visando consumo sustentável ( modificação do produto, ecologia
industrial,...).
A empresa possui projeto implementado ou estudo para substituição de fonte energética não
renovável por fontes renováveis (Ex: eólica, solar, hidroelétrica, geotérmica, biomassa,...)?
( ) sim
( ) não
Caso a resposta acima for positiva favor citar quais e em que estágio se encontram

A empresa possui projetos implementados ou estudos para substituição de matérias primas
não renováveis?
( ) sim
( ) não
Caso a resposta acima for positiva favor citar quais e em que estágio se encontram

A empresa possui Análise de Ciclo de Vida para seus produtos?
( ) sim
( ) não..
Caso a resposta acima for positiva favor citar em que estágio se encontra

A empresa possui projeto implementado ou estudo para reuso de água?
( ) sim
( ) não
Caso a resposta acima for positiva favor citar em que estágio se encontra
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A empresa possui projetos implementados ou em análise para redução dos recursos não
renováveis?
( ) sim
( ) não
Caso a resposta acima for positiva favor citar quais e em que estágio se encontram
A empresa possui projeto implementado ou em estudo para reciclagem ou reuso de resíduos
pós-consumo (resíduos de produtos,rótulos, embalagens,.) ?
( ) sim
( ) não
Caso a resposta acima for positiva favor citar quais e em que estágio se encontram

A empresa possui projetos implementados que evitam possíveis dissipações de materiais
tóxicos e não biodegradáveis (quando aplicável ao seu processo ) ?
( ) sim
( ) não
( ) não aplicável
Caso a resposta acima for positiva favor citar quais e em que estágio se encontram
PARTE III – CARACTERIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM RELAÇÃO AO ATUAÇÃO RESPONSÁVEL

Na sua opnião as diretrizes do Atuação Responsável estão alinhadas com os princípios do
Desenvolvimento Sustentável?
( ) sim
( ) não
Por quê?
Os indicadores do Atuação Responsável estão alinhados com os princípios do
Desenvolvimento Sustentável?
( ) sim
( )não
Por quê?
Indicadores do tipo % de reuso de água, % de energia de fonte renovável,% de matéria prima
de fonte renovável e % de produtos com ACV seriam importantes para o Atuação
Responsável ?
( ) sim
( ) não
Por quê?
Quais outros tipos de indicadores poderiam ser incluídos ?
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PARTE IV – CONCLUSÃO
Identificação da Empresa
Nome
Endereço
Cidade

Estado

CEP

Identificação do Respondente
Nome
e-mail
Como prefere receber o resultado da pesquisa?
e-mail
Endereço

Muito grato pela sua participação.
Rinaldo Torresani Linares

Tel
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Anexo 3 : Modelo para Entrevista com Associados

ROTEIRO PARA ENTREVISTA
Objetivo : Avaliação do Programa Atuação Responsável pelos pesquisados
1 – Em sua opinião o programa atingiu os objetivos esperados proporcionando uma melhora
de desempenho na gestão ambiental da empresa? Justifique

2 – A confiança dos clientes da sua empresa aumentou com a implantação do programa?
Existe algum indicador que possa ser usado para atestar essa confiança ( ex : fidelidade pela
marca, volume de negócios,... ) ? Justifique

3 – Do ponto de vista de sua empresa, o que o programa não atingiu ou em que ponto precisa
ser melhorado?

4 – Na cadeia de clientes e fornecedores de sua empresa como os conceitos de segurança,
saúde e meio ambiente são difundidos e quais os resultados foram alcançados?

5- Tendo em vista a experiência da implantação do programa pela empresa, quais os desafios
para o aperfeiçoamento do programa e como podem ser vencidos?

Comentários e sugestões

