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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os impactos sociais de uma atividade industrial utilizando 

a Avaliação Social do Ciclo de Vida – ACV-S. A aplicação foi realizada em processo de parada 

de manutenção de indústria química no sul do Brasil. Esta análise focada, em uma determinada 

atividade organizacional diferencia este estudo e lhe dá conotações de originalidade.  

A estrutura metodológica adotada incluiu a aplicação da ACV-S em um caso real e faz três 

contribuições: para o mercado (práticas empresariais), para a literatura cientifica e para a 

sociedade. As narrativas da aplicação da sistemática proposta podem ser usadas por outros 

pesquisadores que pretendem contribuir para a aquisição e difusão de conhecimento científico. 

A contribuição original para a literatura científica que aborda a aplicação de ACV-S reside no 

fato de que esse estudo tem como unidade funcional um evento (parada de manutenção) e não 

um produto. A contribuição social deste estudo situa-se na aplicação do conhecimento da 

indústria sobre seus potenciais impactos sociais e incentivando processos de gestão socialmente 

sustentáveis.  

Para esse estudo foi utilizado um método de pesquisa misto que incluiu revisão sistemática da 

literatura e realização de entrevistas semiestruturadas conduzidas a partir de um questionário 

baseado nos guias da UNEP/SETAC para estudos de ACV-S. Com os dados obtidos foi possível 

identificar impactos positivos e negativos gerados pelo processo analisado. Esses impactos 

foram classificados o Método SAM com adaptações na escala de avaliação, levando a um 

estudo do Tipo 1. 

Conclui-se que é possível utilizar a ACV-S como método de avaliação dos impactos sociais de 

um processo da indústria química. A classificação destes impactos pode subsidiar o processo 

de tomada de decisão para atuação em responsabilidade social corporativa. Como a pesquisa 

foi conduzida com dados de fontes primárias, sua aplicabilidade fica restrita geograficamente, 

mas pode servir como referencial para a condução de outros estudos em diferentes localidades 

e até mesmo em outros processos. 

 

Palavras-chave: ACV-S – Avaliação Social do Ciclo de Vida, responsabilidade social 

corporativa, impactos sociais, comunidade local, processo de tomada de decisão. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The goal of this work is to develop the application of Social Life Cycle Assessment – SLCA in 

an industrial process, the maintenances services of a chemical industry in the south region of 

Brazil. The methodological structure adopted includes SLAC in a real scenario and makes three 

contributions: for the market, to scientific literature and to society. 

The assess presented helps the chemical industry to work in a more sustainable way, as help 

develop the SLCA methodology in a way that can be used as example for other researchers, 

contributing for the scientific knowledge, especially because the functional unit here is an event, 

not a product.  The social contribution of the study is the identification of social impacts in the 

community. With this information, decision make process can be more material, especially in 

the application in corporate social responsibility programs. 

The data collected in the inventory was assess through semi structured interviews were 

conducted with different stakeholders having the impact of the industry activities in the local 

community as main subject and to analyses the results it was used a SAM Method. As the data 

was in site collected, the applicability is geographically restricted, but can be referential to other 

sites or even processes. 

 

Keywords: SLCA – Social Life Cycle Assessment. CSR – Corporate Social Responsibility. 

Social impact. Local community. Decision make process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

As significativas mudanças econômicas e sociais que vivemos nos últimos 30 anos 

com o grande crescimento do neoliberalismo no mundo, da globalização e da mundialização da 

produção promoveram alguns movimentos contraditórios na sociedade. Pode-se dizer que por 

um lado, houve um grande crescimento da competitividade, do uso de novas tecnologias e 

profundas mudanças nas formas de organização da produção e do trabalho. Tudo isso propiciou 

uma inclusão de uma massa de pessoas no consumo de produtos antes disponíveis para uma 

minoria. Por outro lado, gerou maior número de desemprego, a diminuição da renda, o aumento 

da desigualdade (ARRUDA; QUELHAS, 2010). 

Para essa nova sociedade em formação a responsabilidade das empresas é questionada 

pelos diversos públicos. Consumidores, comunidades e a sociedade pressionam as corporações 

por demonstrar um comportamento ético e responsável em suas relações tanto com seus 

empregados, quanto com seus acionistas. Segundo Kunsch (2003) as organizações operam hoje 

em cenários mutantes e onde lutam para se manter. É nesta complexidade que buscam cumprir 

sua missão e visão e cultivar seus valores. 

Do ponto de vista da sociedade a RSC - Responsabilidade Social Corporativa é uma 

forma de aproximar a sociedade da realidade das empresas. Considerando a permeabilidade das 

fronteiras nacionais através dos negócios virtuais, muitas companhias transnacionais, muitas 

vezes tem poder financeiro e, até mesmo político, superior ao de algumas nações. Essa realidade 

pode se tornar um risco para a própria sociedade, na medida em que as aplicações da legislação 

podem ser complexas. O desafio da responsabilidade social corporativa no cenário atual deve 

caminhar na busca em atender as demandas da sociedade, como mais um agente social, e ao 

mesmo tempo, buscando o retorno para os investimentos. O contraponto que a sociedade deve 

fazer em relação a essa atuação será o balanço entre as ações de RSC e o papel do Estado 

enquanto responsável por atender as necessidades básicas dos cidadãos (CHEIBUB; LOCKED, 

2002). 

As empresas são cobradas a se responsabilizar para além do produto que coloca no 

mercado, estende-se à toda a cadeia, desde sua concepção até o descarte final. Todavia, como 

descrito por Hellweg e Canals (2014), a dimensão social do desenvolvimento sustentável não 

tem obtido tanta atenção de pesquisadores e gestores quanto seria necessário. Há deficiência 

nos métodos científicos e nas práticas organizacionais para avaliar o desempenho social 
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associados a implantação de projetos, processos de produção, logística e demais processos de 

uma cadeia produtiva. 

É neste cenário que as discussões a respeito da Avaliação Social do Ciclo de Vida 

(ACV-S) estão ganhando mais importância e visibilidade, tanto na academia quanto no 

processo de tomada de decisão das organizações. Segundo Ramirez et al. (2014) a ACV-S 

permite entender melhor o comportamento das organizações e como elas desenvolvem suas 

relações com os públicos de interesse.  

Um caminho que ganha relevância é o da ação social e ambientalmente responsável 

na condução dos negócios das organizações, na orientação estratégica que privilegie o respeito 

às leis e equilibre os interesses das organizações aos anseios dos seus públicos de interesse e de 

toda a sociedade. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Segundo Finkbeiner (2010) atualmente a sustentabilidade é um dos princípios que 

guiam tanto as políticas públicas quanto as estratégias empresariais. O grande desafio das 

organizações é a implementação real do conceito de sustentabilidade. Em algumas situações a 

adoção de práticas de responsabilidade sociais é uma realidade. Seja para obtenção de 

investimentos tanto públicos como privados, ou para atender a demanda de consumidores ou 

até mesmo para obter a “licença social para operar” tão necessária para as indústrias 

extrativistas como a mineração, exploração de petróleo e gás, entre outras. 

Sob o olhar das organizações, o desafio é fazer com que essa atuação responsável 

alcance não só os objetivos sociais, mas principalmente os objetivos organizacionais. A 

necessidade de conformidade às leis dos países onde atua, e de se adaptar às realidades locais, 

se tornam uma preocupação constante das indústrias de mineração e petróleo e gás. A licença 

social para operar, que requer um esforço constante de ajustar as atividades corporativas e o 

relacionamento com as comunidades dos locais onde essas empresas atuam se tornou central 

para essas indústrias (TAYLOR, ZANDVLIET, FOROUHAR, 2009). 

A partir desta reflexão é possível perceber nos métodos de Avaliação Social do Ciclo 

de Vida um caminho que poderá ser aplicado pelas organizações para identificar no seu negócio 

quais os principais pontos de atenção em relação aos impactos sociais de suas atividades. Essa 

metodologia relativamente recente, que foi sistematizada em partir de 2013, com o lançamento 

do guia The Methodological Sheets for Sub-categories in Social Life Cycle Assessment (2013) 

em complemento ao documento inicial, Guidelines for Social Life Cycle Assessment of 
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Products. (2009), pela UNEP/SETAC e necessita de mais experiências de aplicações, conforme 

defendido por JØRGENSEN (2013). 

A partir da descrição do contexto onde se situa a pesquisa e da situação problema pode 

se definir a questão de pesquisa: Pode a ACV-S ser utilizada para análise dos impactos sociais 

de um processo e servir como direcionador estratégico para uma atuação socialmente 

responsável? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar os impactos sociais relacionados a uma 

parada de manutenção na indústria química, utilizando a metodologia de ACV-S, para que seja 

possível propor ações adequadas no campo da responsabilidade social. 

Constituem objetivos específicos para o desenvolvimento da aplicação da ACV-S e 

realização de aplicação em um caso real: 

1- Aplicação da metodologia definida como referencial teórico em um processo. O 

evento escolhido para essa análise é uma parada de manutenção; 

2- Analisar como o público comunidade local pode ser impactado pelo processo 

estudado a partir dos indicadores e aspectos sociais analisados; 

3- Identificar oportunidades de melhoria no desempenho social da parada de 

manutenção e propor ações de responsabilidade social para esse fim. 

Após a conclusão deste estudo, será possível para outras empresas, utilizar esse 

exemplo de aplicação da ACV-S como metodologia de avaliação de impactos sociais e também 

como método de comparação de desempenho social, caso outros estudos sejam desenvolvidos 

com os mesmos parâmetros. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Considerando o cenário apresentado o trabalho se propõe a entender melhor as formas 

de atuação de responsabilidade social possíveis para as empresas, em especial, as formas de 

atuação que esteja diretamente ligada ao negócio da empresa e que, simultaneamente, 

contribuam para uma sociedade mais sustentável. 

A pesquisa contribui para divulgação dos conceitos de responsabilidade social 

corporativa e sobre a ACV-S, campo de pesquisa que está em crescimento recente, e que precisa 



17 

se consolidar como um recurso válido para apoio à tomada de decisões organizacionais. 

Segundo Vinyes et al. (2013) a pesquisa no campo da ACV-S é recente e é necessário que sejam 

desenvolvidas mais pesquisas para melhorar a metodologia. Conforme apontado por Martinez-

Blanco et al. (2015), o principal desafio e limitação metodológica e prática da ACV-S são 

resultados da complexidade da dimensão social e inovação dos métodos existentes. Por esse 

motivo é relevante para o desenvolvimento da metodologia e sua aplicação em diversas 

realidades e contextos. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é um tema muito novo e em pleno desenvolvimento 

no mundo. Segundo uma pesquisa no banco de dados Science Direct, considerando com a 

palavra-chave Life Cycle Assessment, foram encontrados 4 artigos em 1994 e em um 

crescimento anual chegando a 404 artigos em agosto de 2006. “O aumento progressivo de 

artigos sobre o tema no decorrer dos anos mostra o interesse que a ACV vem despertando na 

comunidade científica mundial” (LIMA, 2007). 

Se for considerada a prática do ACV nos países desenvolvidos, os primeiros estudos 

relacionados ao tema foram realizados no final da década de 60 e início dos anos 1970 

(HUNKELER, 2005 apud LIMA, 2007) e foram aplicados pela indústria, pelo governo e pela 

academia. Nos países em desenvolvimento a pesquisadora verificou que os estudos sobre o 

tema estavam concentrados na academia. 

Considerando essa realidade, Lima (2007) concentrou sua pesquisa no estágio dos 

trabalhos brasileiros de ACV na área acadêmica no ano de 2006, considerando os trabalhos de 

mestrado e doutorado cujo assunto tratava o tema ACV. A pesquisa teve como base três fontes 

relevantes para o tema identificadas pela autora, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT), o Banco de teses, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) e a Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Foram encontrados 47 trabalhos de mestrado, distribuídos 

entre 19 universidades brasileiras e 17 teses de doutorado, em 08 universidades diferentes. 

Em 2016, 10 anos depois, pesquisando com o termo ACV, e considerando apenas a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), base de pesquisa disponibilizada 

pelo IBICT, tem por objetivo integrar, em um único portal, os sistemas de informação de teses 

e dissertações existentes no país, foram encontradas 121 dissertações e 44 teses de publicadas 

entre os anos 2006 e 2016. Esses dados, obtidos em agosto de 2016. Em uma nova pesquisa 

realizada em janeiro de 2018, o número total de trabalhos subiu para 259, um crescimento de 

quase 57%. Os dados demonstram um crescimento significativo da produção científica sobre o 

tema.  
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Uma grande mudança é percebida quando acrescido o termo social na busca sobre 

avaliação do ciclo de vida, e considerando somente o título na pesquisa, apenas três trabalhos 

foram encontrados, sendo duas dissertações do ano de 2012 e uma tese do ano de 2009. As 

pesquisas com temática social tendo a ACV como referência metodológica não tem ganhado 

espaço significativo nas pesquisas científicas brasileiras. 

Segundo Jørgensen (2013), os grandes números de publicações sobre a aplicação dos 

métodos de ACV-S publicados nos 5 anos anteriores não mostraram progresso significante em 

superar estes desafios e tornar o seu uso visível. A mesma realidade pode ser percebida na 

produção científica no Brasil. Pesquisando a base de dados de teses e dissertações da CAPES 

em agosto de 2016, foram encontrados apenas 8 trabalhos quando pesquisado o termo 

“Avaliação Social do Ciclo de Vida”. Esse mesmo termo pesquisado no banco de dados foram 

encontrados três trabalhos, sendo duas dissertações e uma tese. O mais antigo deles, publicado 

em 2009, mesmo ano da publicação do manual da UNEP. Esses dados demonstram o quão 

recente são os estudos brasileiros sobre as questões sociais presentes na avaliação do ciclo de 

vida. 

A partir da análise das metodologias ligadas a ACV, que analisam os impactos 

ambientais e sociais do berço ao túmulo de produtos ou organizações, o trabalho propõe uma 

análise da concepção à conclusão de processos ou eventos utilizando os mesmos referenciais. 

Alguns processos das indústrias químicas, são extremamente complexos e significativos em 

termos de impactos, que merecem ser analisados isoladamente. São mais simples de serem 

analisados se comparados com a organização, como proposto pelo modelo de Avaliação Social 

do Ciclo de Vida Organizacional –ASCVO (MARTINEZ-BLANCO, 2015). A indústria 

química, assim como as indústrias de mineração, ou o segmento de petróleo e gás, podem ser 

muito grandes, complexas e dispersas em vários países para uma análise válida da organização 

como um todo. 

Além disso, a análise de um processo, pode revelar mais fragilidades sociais reais, do 

que a análise isolada de um produto, como se propõe as metodologias de ACV feitas com 

unidades de produção isoladas. Possibilitando à empresa uma atuação no sentido me minimizar 

possíveis impactos e assim trabalhar na perspectiva de prevenção de riscos à sua licença social 

para operar. 

O estudo pretende ainda identificar, a partir de um processo real, uma parada de 

manutenção da indústria química, como as metodologias de ACV-S disponíveis hoje, utilizada 

na maior parte dos estudos disponíveis para análise dos impactos de produtos, podem ser 

aplicadas em processos e eventos, como é o caso a ser estudado. Quando um processo é tão 
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relevante para uma empresa ou para uma comunidade, como é o caso de uma grande parada de 

manutenção, e tem o potencial de modificar os parâmetros de atuação de uma organização o 

seu estudo se torna ainda mais relevante, tanto sob a visão empresarial, quanto social. 

A aplicação da metodologia de ACV com foco social em um evento é uma inovação 

que contribui para a difusão do conhecimento sobre o tema no Brasil. Segundo Coelho Filho, 

Saccaro Junior e Luedemann (2016) “não existe uma evolução progressiva dos estudos de ACV, 

apesar do crescimento do número de ACVs e a despeito do pico de produção científica no 

período entre 2003 e 2004” nos anos seguintes a produção científica sobre o tema diminuiu. 

Esse estudo além de utilizar essa metodologia propõe um olhar ampliado sobre as possibilidades 

de aplicação da ACV para análise de processos relevantes. 

A partir desta perspectiva da ACV-S, e utilizando os conceitos e temas característicos 

da RSC, esse trabalho busca atender a recomendação de Iofrida et al. (2016) de que olhar além 

da fronteira da literatura da ACV-S pode auxiliar a lidar com as multicamadas do fenômeno 

social e multiparadigma característica da sociologia e das ciências gerências. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os principais temas relativos a 

responsabilidade social empresarial, com ênfase nos benefícios da responsabilidade social para 

os objetivos do negócio, em consonância com os benefícios para a sociedade. Essa análise 

contribui para reforçar o papel das empresas na busca por uma sociedade mais equilibrada. 

Também foi revisada a teoria de ACV e ACV-S utilizada pelos praticantes da 

metodologia nos dias de hoje, onde foram identificados os temas para pesquisa de campo, bem 

como a metodologia de análise dos dados coletados. 

Com o objetivo de compreender melhor os impactos sociais de uma parada de 

manutenção na indústria química foi realizado a aplicação da metodologia de ACV-S. O evento 

analisado como estudo de caso aconteceu em setembro de 2016, no estado do Paraná, no Brasil. 

O desenho do processo será realizado respeitando as características deste evento. A partir desta 

definição do processo, utilizando os guias de referência da UNEP foram identificados os 

públicos impactados e definido o principal público foco de entrevistas semiestruturadas. A 

aplicação da pesquisa foi realizada entre setembro e dezembro de 2017, onde foram ouvidos os 

atores sociais que compõe a comunidade local e analisadas as percepções de impactos sociais 

causados pelo processo estudado. De maneira inovadora, a metodologia proposta inicialmente 

para avaliação de ciclos de vida de produtos e serviços foi aplicada em um processo, ampliando 
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o potencial de uso da técnica também para eventos isolados, como é o caso de uma parada de 

manutenção. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Estrutura do Trabalho

Aplicação da 
metodologia

Conclusões

Mapeamento 
do processo

Análise dos 
pontos de 
atenção

Pesquisa 
com 

público de 
interesse

Situação 
problema

Justificativa 
e relevância

Objetivo do 
trabalho

Delimitação 
da pesquisa

Resultados e 
recomendações 

Contexto Base teórica

Responsabilidade Social

Avaliação do Ciclo de Vida

Comunidade

Parada de Manutenção

 
Figura 1 – Estrutura do trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme esquematizado na Figura 1, a dissertação está estruturada conforme 

descrição a seguir: 

No capítulo 1 será apresentado o tema a que se propõe esse estudo a partir da 

contextualização do tema da Avaliação Social do Ciclo de Vida como uma ferramenta de 

responsabilidade social coorporativa que atende às demandas mais atuais de responder as 

demandas da sociedade através de ações ligadas ao negócio da empresa. Neste capítulo é 

apresentado o objetivo do trabalho e sua importância para a construção de teorias a respeito da 

responsabilidade social corporativa no Brasil e na análise de possíveis metodologias para 

aplicação destas teorias na prática das empresas, com atenção especial para a indústria química. 

O capítulo 2 trará a base teórica desta pesquisa através da revisão da literatura da 

responsabilidade social analisando a evolução deste conceito ao longo da história industrial até 

o entendimento destes conceitos na realidade brasileira de hoje. Essa revisão também 

demonstrará qual o conceito a ser utilizado nesta pesquisa, fase a metodologia de pesquisa a ser 

adotada pela ACV-S no mundo. A revisão teórica aqui proposta também irá visitar a 

metodologia de ACV ambiental que serviu como base para a discussão das questões sociais 

diante desta metodologia. O terceiro ponto teórico a ser visitado na pesquisa são os conceitos 

de comunidade, posto que esse é o recorte da metodologia proposto para a aplicação desse 

estudo. Por fim, será feita uma revisão da indústria química, setor industrial que servirá como 
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cenário para a aplicação prática das ferramentas de ACV-S, considerando uma parada de 

manutenção como o recorte de processo escolhido para o estudo. 

O capítulo 3, será dedicado a aplicação da ferramenta de ACV-S de fato. O estudo 

seguirá a metodologia da UNEP iniciando com o mapeamento do processo “Parada de 

Manutenção”, na identificação de pontos de atenção de acordo com os estudos desenvolvidos 

pela Life Cycle Initiative SETAC/UNEP e através do aprofundamento na caracterização dos 

públicos interesse presentes na comunidade local possivelmente impactados através de dados 

públicos, dados da empresa em questão e dados de entrevistas realizadas com representantes do 

público estudado. 

No capítulo 4 serão apresentados os resultados das entrevistadas realizadas com 

representante da comunidade. Serão analisados os pontos de atenção do processo mapeado com 

a utilização da metodologia de ACV-S e comparativamente com os impactos percebidos pelo 

públicos envolvido no estudo.  

Concluindo o trabalho, o capítulo 5 apresentará as conclusões de pesquisa e as 

recomendações para trabalhos futuros que pretendam aplicar as metodologias e ferramentas 

estudas para outros públicos, outros segmentos industriais ou para a evolução do pensamento 

de ciclo de vida. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O referencial teórico adotado neste trabalho constitui-se em investigar a aplicação da 

ACV-S em uma visão ampliada, deslocando o objeto de estudo dos produtos, para a 

organização. A pesquisa foi baseada nas orientações da NBR ISO 14040 (ABNT, 2009a) e no 

modelo de Avaliação Social do Ciclo de Vida Organizacional (ASCVO) proposto por Martinez-

Blanco et al (2015). 

Avançando para o campo das práticas, será necessário mergulhar no entendimento da 

metodologia de ACV-S – Avaliação Social do Ciclo de Vida através da revisão bibliografia que 

vem sendo construída nos últimos 10 anos, e no modo como esse conceito é utilizado no campo 

da responsabilidade social. 

Além disso será necessário entender e comparar os documentos disponíveis sobre a 

identificação de stakeholders e das questões sociais que devem balizar a atuação das empresas 

disponíveis em documentos como a ISO 26000, guias da Global Report Initiative (GRI).  

Será necessário aprofundar nas metodologias de ACV-S através dos principais 

documentos da UNEP, tais como Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products 

(2009), e as folhas metodológicas (THE METHODOLOGICAL..., 2013), para a seleção dos 

parâmetros a serem utilizados no estudo de caso. 

A revisão continuará pelos aspectos relevantes sobre os métodos de ACV-S 

desenvolvidos nos últimos anos, através de documentos de referência e estudos de casos da 

aplicação destas metodologias. A pesquisa utilizará os conceitos desenvolvidos pelos estudos 

ACV-S, baseados na norma International Organization for Standardization (ISO) 14040 que 

propõem quatro fases começando pela definição de objetivo e escopo, a análise do inventário, 

análise dos impactos e interpretação, conforme descrito por Dong e Ng (2015). 

O inventário será realizado a partir dos documentos de referência e entrevistas 

profissionais com experiência com paradas de manutenção. Essa fase do estudo irá apresentar 

as características de um estudo exploratório. Segundo Bervian, Cervo e Silva (2006) a pesquisa 

exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa. Para 

Gonçalves (2014) esse tipo de estudo busca a elucidação de fenômenos ou a explicação 

daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes.  

A partir da revisão bibliográfica e a aplicação prática da metodologia será possível 

analisar a prática das empresas. Por fim, este estudo de caso servirá como base para a conclusão 

desta dissertação apontando as vantagens e deficiências do método de ACV-S aplicado a um 
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processo desta natureza e apontar possíveis melhorias e possíveis pontos de aprofundamento 

em estudo futuros. 

O quadro 01 apresenta o alinhamento entre o contexto, a situação problema, os 

objetivos com os tópicos que são incluídos na revisão da literatura. 

 

Contexto Situação problema Objetivo 
Tópicos da revisão da 

literatura 

Responsabilidade 

social 
A responsabilidade social 

nem sempre é identificada 

como uma atividade 

estratégica essencial às 

empresas, na medida onde 

não contribuem para o 

sucesso do negócio. 

Como a responsabilidade 

social evoluiu ao longo de 

sua história e como pode ser 

feita de maneira alinhada ao 

negócio da empresa 

2.1.1 Histórico e evolução 

de conceitos 

2.1.2 Desafios da 

responsabilidade social 

corporativa 

ACV-S Várias formas de fazer 

responsabilidade social 

existem atualmente, a 

ACV-S é uma técnica nova 

que se apresenta. 

Como a ferramenta foi 

construída e se adequa ao 

objetivo de avaliar os 

impactos sociais do negócio 

2.2.1 Definição e histórico 

2.2.2 Avaliação do Ciclo 

de Vida 

2.2.3 Avaliação Social do 

Ciclo de Vida 

2.2.4 Metodologia UNEP 

Comunidade 

Local 
Um dos principais 

públicos que demandam as 

empresas sobre sua 

atuação social são as 

comunidades locais onde 

elas atuam. 

Identificar os impactos 

sociais para esse público que 

ganha importância no 

contexto atual. 

2.3.1 Conceito de 

comunidade local 

2.3.2 Comunidade local 

nos documentos de 

referencia 

Parada de 

manutenção na 

indústria química 

A indústria química gera 

impactos sociais e devem 

aumentar seu 

conhecimento sobre esses 

impactos. A parada de 

manutenção é um 

momento crítico para a 

indústria química no que 

se refere a investimento e 

impactos. 

Identificar a importância a 

indústria química para o 

desenvolvimento econômico 

da nossa sociedade e 

evidenciar a relevância do 

processo da parada de 

manutenção para a indústria  

2.4.1 A indústria química 

2.4.2 Parada de 

Manutenção 

Quadro 1 – Integração dos tópicos que são incluídos na revisão de literatura na estrutura da dissertação  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Longe se ser um consenso o conceito de responsabilidade social corporativa nos faz 

pensar na dimensão humana das relações organizacionais. Desde os anos 50 a academia discute 

os conceitos, temas, práticas e mais recentemente ferramentas, para que as empresas atuem de 

maneira mais justa com a sociedade. 

Os conceitos evoluíram nos últimos 70 anos passando pela filantropia, pelos 

investimentos sociais, pela gestão responsável, chegando hoje à discussão sobre a ética 
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empresarial e ao diálogo com os públicos. Segundo Carroll (1999), o próprio termo usado nos 

relatos sobre o tema variou de responsabilidade corporativa, responsabilidade social, ação 

social, serviço público, cidadania corporativa, responsabilidade pública, até capacidade de 

resposta social. 

A evolução do pensamento científico entorno da responsabilidade social passou pela 

definição teórica da área, pela análise da atuação das empresas, pelo estudo da visão dos 

empresários, passando diversas vezes pela sugestão de temas relevantes para a sociedade. 

Revisando a bibliografia da responsabilidade social corporativa apresentada por Carroll em seu 

artigo para a Business & Society, em 1999, vemos que as discussões giram entorno do 

questionamento se a empresa deveria ou não deveria atuar no âmbito social. O quanto o caráter 

voluntário das ações é relevante para definir se uma ação empresarial se enquadra ou não, no 

rol da responsabilidade social. 

A discussão sobre os temas está bastante presente nos estudos analisados por Carroll, 

está diretamente ligada ao período e localidade estudada. Em algum momento passou por 

diversos pontos da relação da empresa com seus empregados, pela relação de boa vizinhança 

com a comunidade, pelos direitos humanos e diversos temas ligados às questões ambientais. 

(CARROLL, 1999). 

A responsabilidade social embarca na lógica da sustentabilidade quando a gestão 

baseada apenas nos interesses econômicos provocou grandes desastres ambientais de 

proporções internacionais como o provocado pela BP no Golfo de México. Ou ainda quando a 

os padrões de governança de uma empresa é questionada legalmente fora do seu país de origem 

por casos de corrupção. Neste cenário as normas internacionais ganharam maior importância 

por ser um parâmetro estabelecido em bases globais, que em muitos países são muito mais 

rígidos que à própria legislação. 

Pouco se fala nas discussões acadêmicas sobre a importância de se colocar a 

responsabilidade social no processo produtivo, nas decisões estratégias e nos sistemas de gestão 

das empresas. É nesta lacuna que a avaliação social do ciclo de vida poderá ganhar relevância, 

por ser uma ferramenta objetiva que pode aproximar a responsabilidade social das decisões de 

negócio ou atuar de maneira complementar à atuação da empresa. 

 

2.1.1 Histórico e evolução de conceitos sobre responsabilidade social 

 

Apesar de ser um assunto de grande atenção nos dias de hoje a RSC está longe de ser 

uma novidade. As raízes da responsabilidade social empresarial como conhecemos hoje tem 
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um dos primeiros registros literários no livro “Responsabilidade Social dos Homens de 

Negócio”, de Howard Bowen de 1953. Já nesta época é atribuída à empresa, na figura do 

empresário, uma responsabilidade por assuntos para além da sua corporação. O autor trata a 

RSC como as “obrigações dos homens de negócio de perseguir políticas, tomar decisões e 

cursos de ação desejáveis em termos dos objetivos e valores da nossa sociedade” (BOWEN, 

1953 apud CARROLL, 1999, p. 270). 

Por essa contribuição original, focada na doutrina, no conceito, Carroll sugere 

considerar Bower o pai da responsabilidade social corporativa, pois sugere que os homens de 

negócios devem ser responsáveis pelas consequências de suas ações, não só da esfera 

econômica, mas de maneira mais ampla que a perspectiva do lucro (Carroll, 1999). 

A análise histórica apresentada pelo autor mostra que o conceito vai se ampliando e 

ganhando novos contornos que hoje compõe uma visão mais ampla da área. Ele apresenta a 

contribuição de Keith Davis (1973) que introduz a perspectiva de voluntariedade ao tema 

quando propõe que “as decisões e ações dos homens de negócios tem razões, pelo menos em 

parte, além do interesse diretamente econômico e técnico”. Ao mesmo tempo que apresenta 

ideia de que, mesmo que indiretamente, sob uma perspectiva de longo prazo, a RSC pode levar 

a empresa a algum ganho econômico. Essas ideias podem parecer contraditórias a princípio, 

mas essa ambiguidade é uma das características que estará presente em diversas linhas 

perspectivas apresentadas pelo autor. 

Carroll (1999) também apresenta a grande contribuição de Joseph W. McGuire ao 

conceito de responsabilidade social corporativa mostrando que em 1963, McGuire, incorpora a 

discursão as ideias de justiça, cidadania e ética. Conceitos esses que reforçam a ideia de que a 

empresa é mais uma das partes que compõe a sociedade. 

Deve-se considerar que neste mesmo período Milton Friedman (1962) ganhava grande 

espaço na discussão, escrevendo contra os investimentos das empresas em responsabilidade 

social. Marques (2015) aponta o papel de Milton Friedman, no movimento pela 

responsabilidade social, “pelas intensas reações contrárias causadas por suas declarações”. E 

comenta que em artigo publicado na revista The New York Times, em 1970, Friedman afirmou 

que a geração de lucro para seus acionistas, cumprindo a lei, pagando seus impostos, deve ser 

a única responsabilidade social das empresas (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2013). O mercado, por 

sua vez, se encarregaria de repassar os benefícios devidos para a sociedade. Essa colocação que 

afasta a empresa do caminho da integração com a sociedade, pode ter provocado reações que 

geraram ainda mais avanços nas discussões sobre o papel da empresa. 
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A década de 70 foi um período de ampla produção de conceitos e discussões a respeito 

da responsabilidade corporativa. Esses conceitos ganham uma multiplicidade de entendimentos 

neste período, abrangendo conceitos de filantropia e relações com a comunidade (CARROLL, 

1999). Pode-se perceber que os estudiosos da época, incluindo nestes Harold Johnson que a 

perspectiva de públicos de interesse começam a aparecer como uma questão para as empresas. 

Uma empresa socialmente responsável é aquela em que os executivos se esforçam 

para balancear uma multiplicidade de interesses. Ao invés de somente em gerar 

grandes lucros para os acionistas, um empreendimento responsável também leva em 

conta seus empregados, fornecedores, distribuidores, comunidade local e com a nação 

(HAROLD JOHNSON, 1971 apud CARROLL, 1999). 

Além disso, Johnson acrescenta a discussão um outro aspecto que está presente até os 

dias de hoje nas definições e conceitos de RSC. Ele fala que algumas empresas têm em seus 

programas sociais mais uma forma de gerar valor a suas organizações. Neste cenário, as ações 

de responsabilidade social também são percebidas como uma estratégia empresarial ganha 

espaço na medida em que as empresas podem suprir lacunas deixadas pelo estado. Marques 

(2015) aponta também que Friedman falhou ao perceber o potencial da RSC de gerar retornos 

positivos para as empresas.  

Essa perspectiva, não discorda do ponto de vista funcional de apresentado pelo Comitê 

de Desenvolvimento Econômico - CED, em sua publicação de 1971, Social Responsibilities of 

Business Corporation. A ideia apresentada é a de que a responsabilidade social pode ser 

explicada por três círculos.  

O primeiro círculo e mais interno é focado na eficiência da execução da função 

econômica das empresas, como a produção de bens de qualidade, geração de empregos e 

crescimento da economia. Essa ideia é bem alinhada com o discurso de Friedman e será usada 

por Carroll em seu modelo proposto alguns anos depois. O círculo intermediário, é executada 

a função econômica com conhecimento sensível das mudanças nos valores e prioridades da 

sociedade. Como exemplo o documento cita as questões ambientais, das relações de trabalho e 

a expectativa dos consumidores. A ideia ainda está centrada no negócio e em como a sociedade 

vê a atuação da empresa. O terceiro círculo e o mais externo deles é descrito como novo e ainda 

amorfo sobre a responsabilidade que as empresas devem assumir para se tornar mais envolvida 

em atividade para melhorar o ambiente social (por exemplo, pobreza e urbano). Percebemos 

que essa última instância proposta pelo modelo é completamente desvinculada do negócio, e 

até por isso os exemplos citados não diz respeito à impactos positivos ou negativos gerados 

pelas empresas, mas questões que afetem a sociedade de maneira mais abrangente. 

(COMMITTEE OF ECONOMICS DEVELOPMENT, 1971) 
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Em contraposição, mas partindo do mesmo ponto, George Steiner (1970) fala que “as 

empresas são e devem continuar sendo uma instituição econômica, mas que deve ter a 

responsabilidade de ajudar a sociedade a alcançar seus objetivos básicos”. Neste mesmo texto 

ele apresenta o conceito de longo prazo, colocando a responsabilidade social como uma 

filosofia que olha que para interesses sociais e ilumina o interesse da própria empresa em uma 

perspectiva de longo prazo comparado com a “visão antiga, estreita e irrestrita de interesse de 

curto prazo” (STEINER, 1970 apud CARROLL, 1999). 

A ideia de que uma ação de responsabilidade social deve ter um caractere puramente 

voluntário, também é citada por Carroll (1999) como comum nos anos 70. Com isso a conclusão 

apresentada pelo autor é de que a motivação das empresas provavelmente tem diversas 

motivações e não uma única motivação e, por isso, (a motivação puramente voluntária) não é 

um critério frutífero para julgar a responsabilidade social. A maior contribuição destes autores 

para as definições da responsabilidade social é que ela envolve três elementos básicos, ter 

objetivos claros de responsabilidade social, decidir perseguir esses objetivos e terceiro é o 

financiamento destes objetivos (CARROLL, 1999).  

Em 1973 Keith Davis trouxe a fala de Friedman (1962) a discussão novamente citando 

“poucos temas diminuir tanto as fundações de uma sociedade livre quanto a aceitação pelos 

executivos da responsabilidade social para além de fazer tanto dinheiro quanto possível para os 

acionistas” e em contraposição usou a fala de um outro economista famoso, Paul Samuelson, 

que fala que “naqueles dias as grades corporações não só poderia se engajar na responsabilidade 

social, com na verdade deveriam tentar fazê-lo.” Tendo como base esses dois pontos de vistas 

tão controversos de dois economistas contemporâneos observa que as empresas têm por 

obrigação avaliar, em seus processos de tomada de decisão, os efeitos destas decisões no 

sistema social externo de maneira que consiga benefícios sociais junto com os ganhos 

econômicos tradicionais que a empresa busca. É ancorado nesta linha de pensamento que esse 

trabalho irá abordar as questões sociais que afetam e são afetadas pelo processo produtivo 

industrial (DAVIS, 1973). 

Outra contribuição deste período que é apontada por Carroll (1999) descrevem que a 

melhor forma de entender a responsabilidade social é pensando em um “bom vizinho” que se 

esforça em não incomodar os vizinhos e que ao mesmo tempo assume responsabilidades de 

fazer o ambiente coletivo um pouco melhor. O autor resume essa ideia pensando a RSC como 

“o comprometimento dos negócios em geral com um papel ativo na solução de problemas 

sociais, tais como discriminação racial, poluição, transporte e planejamento urbano. ” Essa ideia 
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é inovadora nos discursos de responsabilidade social naquele ponto pois propõe temas para 

além da vida da empresa, mas requer ações das empresas. 

Votaw já havia escrito em 1973 sobre a adaptabilidade dos temas de RSC quando 

afirmou que o termo responsabilidade social significada alguma coisa, mas não sempre a mesma 

coisa, para todas as pessoas. O autor comenta que para alguns ela engloba os aspectos legais, 

para outros alcançam o campo da ética e para outros existe uma relação causal sobre o que a 

empresa é responsável devido aos seus impactos. (VOTAW, 1973). 

Nesta última linha de pensamento que traz a questão dos impactos causados pelas 

empresas para a discussão da RSC, Fitch (1976) define a responsabilidade social corporativa 

como a tentativa séria de solucionar os problemas causados totalmente ou em parte pela 

empresa retornando a ideia de cidadania corporativa do bom vizinho que não causa ou mitiga 

danos. 

No Brasil, foi no meado da década de 70 que a ADCE – Associação dos Dirigentes 

Cristãos de Empresas iniciaram as discussões a respeito do tema RSE através do debate em 

seminários, congresso e palestras sobre o balança social (ASHLEY, 2005). Segundo Ashley 

(2005) “o pioneirismo da ADCE – Brasil em promover atividades sobre a responsabilidade 

social das empresas marca, de forma contundente, a relevância de pensar a dinâmica social das 

empresas com mais intensidade do Brasil”. 

É neste contexto que Carroll (1979) apresenta seu modelo de performance social que 

divide a responsabilidade social em quatro categorias. O autor começa pela responsabilidade 

econômica das empresas, reconhecendo que essa é a função fundamental das empresas na 

sociedade ao “produzir bens e serviços que a sociedade quer e vendê-los com lucro”. A segunda 

é a responsabilidade legal, que é o cumprimento da primeira função considerando todos os 

aspectos legais aplicáveis ao negócio. Sobre essas duas primeiras existe um consenso claro, 

pois a primeira é funcional e a segunda, mandatória. A partir da terceira, a adesão das empresas 

se torna opcional e moldada pela sociedade, considerando a época e a localidade onde a empresa 

está atuando. A responsabilidade ética é proposta por Carroll (1999) como “o comportamento 

ou atividades adicionais que não são necessariamente codificadas na lei, mas são igualmente 

esperadas das empresas pelos membros da sociedade. A quarta e última responsabilidade, 

chamada pelo autor como discricionária, pois está unicamente no campo de decisão das 

empresas a sua atuação neste campo. Pode-se concluir que essa última responsabilidade 

arbitrária proposta por Carroll (1979) é o que diversos autores anteriores entendiam como 

voluntária ou sendo na realidade a responsabilidade social corporativa.  
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Carroll (1979) ainda coloca no mesmo modelo proposto a questão do tempo ao dizer 

que “a responsabilidade social das empresas engloba as expectativas econômicas, legais, éticas 

e discricionárias que a sociedade tem das organizações em um determinado ponto no tempo” e 

aponta que por isso a RSC é um “alvo em movimento”. Para efeito deste trabalho irá analisar 

os pontos de atenção onde a responsabilidade legal e ética pode ser ameaçada e onde a empresa 

pode atuar com a responsabilidade discricionária em um processo específico, considerando uma 

micro sociedade determinada, frente a um momento no tempo. 

No modelo proposto por Carroll (1979) outra questão a ser considerada na 

performance social das empresas são os temas envolvidos. O autor diz que deve ser feito um 

grande esforço para identificar os temas sociais que o negócio deve se relacionar. Esse esforço 

pode ser entendido nos dias de hoje como a busca pela materialidade nos impactos das 

empresas, um grande avanço trazido pela quarta versão das diretrizes GRI (2013a), no 

documento que trata da dos princípios para relato que busca “ajudar relatores a elaborar 

relatórios de sustentabilidade relevantes, que incluam informações valiosas sobre as questões 

de sustentabilidade mais cruciais para a organização”.  

A efervescência de teorias em RSC dos anos 70, deu lugar a uma diversidade de outros 

conceitos alternativos nos anos 80. Segundo Carroll (1999) alguns dos temas de interesse dos 

autores da época foram: capacidade de resposta social corporativa, políticas de responsabilidade 

social, políticas públicas, ética nos negócios e teoria dos stakeholders. 

Esses temas fazem sentido se analisarmos o contexto trazido por Cotrim, Gouveia e 

Lima (2006) quando analisam o modelo socioeconômico neoliberal adotado fortemente na 

década de 1980, onde o setor privado começa a assumir funções que pertenciam exclusivamente 

ao governo. Se entendermos as empresas como “novos agentes econômicos se tornam 

responsáveis exclusivos pela otimização de recursos, maximização da produção e do emprego. 

Como corretores automático de eventuais desajustes econômicos, como fiadores do 

investimento produtivo e do desenvolvimento econômico” fica clara a necessidade de pensar a 

responsabilidade social de maneira mais abrangente. 

Uma das principais contribuições conceituais do período veio de Jones (1980) que 

tratou a responsabilidade social como um processo e não como um apanhado de resultados. Ele 

argumenta que as empresas que colocam a responsabilidade social no seu processo de decisão, 

acabam por construir um comportamento de RSC. A análise feita pelo autor chega a um ponto 

importante que marcará os próximos passos das discussões a respeito da responsabilidade social 

quando fala que “o mundo corporativo começa onde a academia não chega”. No caso da RSC 

esse lugar é na prática, na aplicação dos conceitos debatidos academicamente. Essa ideia será 
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revisitada mais tarde por Wood (1991), quando trata critérios gerenciais nos processos de 

decisão, que ela considera como um nível individual de decisão. 

Nos trabalhos de RSC dos anos 80, pode-se evidenciar um crescimento na preocupação 

dos pesquisadores em criar modelos mais objetivos e ilustrativos para as questões de 

responsabilidade social corporativa que refletem o ponto levantado por Jones (1980). O modelo 

apresentado por Carroll (1979) apresentou uma ideia visual e multidimensional para as diversas 

perspectivas estudadas até aquele momento. 

Neste ambiente de discussão da RSC e de uma crescente preocupação ambiental é 

publicado no ano de 1987, o Relatório Brundtland – “Nosso futuro comum”, avança o conceito 

ambiental trazendo o foco para a sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável 

como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas necessidades” mostra que o desenvolvimento econômico 

pode afetar o meio ambiente de uma maneira tão definitiva que passa a ameaçar também as 

pessoas. Esse conceito apresentado pela comissão mundial do meio ambiente e 

desenvolvimento das Nações Unidas amplia os olhares da RSC para uma necessidade global de 

cuidado conjunto, já que o meio ambiente é um só independente das fronteiras físicas e legais. 

Além disso contribui para uma visão muito difundida hoje, que associa fortemente a questão 

social, ambiental e econômica, o que hoje conhecemos pelo conceito de triple botton line.  

A década de 90 chega neste momento de questionamento do desenvolvimento 

econômico vivido no mundo. Essa preocupação é muito pertinente se considerarmos as 

profundas mudanças no modelo de negócios que se iniciou neste período, como as mudanças 

nos modelos ideológicos no contexto da guerra fria, a crescente democratização da tecnologia 

com o crescimento de popularização da internet, a globalização das empresas como 

consequência da abertura de mercados e o fortalecimento das organizações não governamentais. 

(COTRIM; GOUVEIA; LIMA, 2006). 

No panorama internacional Wood (1991) revisita conceitos importantes na RSC dos 

últimos 20 anos, e propõe um entendimento da RSC a partir de três princípios. Primeiro o da 

legalidade, que a autora considera como institucional, que permite a atuação das empresas 

através do consentimento social, seja ele legal ou econômico. O segundo seria a 

responsabilidade pública, em nível organizacional, onde as empresas são individualmente 

responsabilizadas por seus impactos sociais e ambientais. O terceiro princípio seria o de critério 

gerenciais, onde a questão moral dos tomadores de decisão tem papel importante se 

considerarmos que as empresas são compostas por pessoa que fazem escolhas de acordo com 

seus critérios morais. 
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Essa proposta é bastante didática e relativamente simples se considerar uma grande 

empresa, localizada em um país com uma legislação clara, com uma boa noção de 

pertencimento comunitário e com padrões morais amplamente aceitos. Porem neste momento 

as profundas mudanças levam as empresas para um contexto transnacional onde o cumprimento 

de legislações muito diferentes torna-se um desafio, onde diversos contextos sociais tratam os 

impactos das empresas de maneiras diferentes as aplicações destes princípios se tornam muito 

mais complexos. 

Melo Neto e Froes (2001) analisa que o processo de globalização é responsável pela 

emergência de um fenômeno relacionado ao aumento do poder dos grupos privados 

transnacionais e multinacionais gerando um processo de realocação de atividades produtivas, 

com concentração de renda, de poder econômico e, ao mesmo tempo, grande exclusão social. 

Os pilares da ética, cumprimento da lei e mitigação de impactos, discutidos nas teorias de 

responsabilidade social, neste contexto tomam proporções muito diferentes da realidade 

industrial americana e europeia onde foram pensados. 

O rearranjo espacial das atividades produtivas no mundo, através da fragmentação e 

migração de cadeias produtivas, criou um novo tipo de globalização, de efeito 

perverso e que culminam com a elevação dos custos ecológicos e sociais. É o que 

denominamos de globalização abrangente das atividades produtivas (MELO NETO e 

FROES, 2001). 

Esse considerarmos essa mudança sob a ótica dos públicos impactados pelas empresas, 

pode-se ver que essa mudança amplia para uma escala global a necessidade de uma atuação 

socialmente responsável. Esse fato amplia enormemente as possibilidades de atuação 

discricionária de uma empresa na mesma medida dificulta a identificação dos possíveis 

impactos sociais das atividades de uma empresa. 

Na tentativa de criar parâmetros globais para dar conta desta globalização produtiva 

devemos considerar que na década diversos organismos internacionais se engajaram na busca 

de pactos, normas e modelos para promoção das mudanças sociais necessárias para uma revisão 

do modelo de desenvolvimento que se consolidou na década anterior. Na tabela abaixo é 

possível analisar os principais documentos relevantes sobre o tema que impactaram o 

pensamento da responsabilidade social, principalmente na prática das empresas. 

 

Ano Quem O que? Com qual objetivo?  

1996 ISO ISO14001 Certificar sistemas de gestão ambiental de empresas 

1997 
GRI - Global Report 

Initiative 
Padrões de relato 

Definir uma estrutura mundialmente aceita de relato de 

sustentabilidade. 
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1997 

SAI - Social 

Accountability 

International 

SA8000 
Certificar as empresas engajadas na garantia dos direitos 

dos trabalhadores. 

1999 
ONU - Organização               

das Nações Unidas 
Pacto Global 

Motivar as empresas a assumir compromisso globais com 

a sociedade, baseado no paradigma do desenvolvimento 

humano sustentável 

1999 
BSI - British Standard 

Institution 
OSHAS 180001 

Certificar sistemas de gestão da segurança e saúde do 

trabalhador  

1999 AccountAbility  AA1000 
Certificar a gestão de contabilidade, auditoria e relato da 

responsabilidade corporativa 

Quadro 2 – Normas e padrões sobre responsabilidade social na década de 90 

Fonte: Adaptado de COTRIM, GOUVEIA, LIMA (2006). 

 

Neste período onde a questão da prática encontrou alguns modelos possíveis, diversas 

tendências de pensamento convergiram para a responsabilidade social empresarial tais como: 

filantropia, ação social; direitos trabalhistas; humanos e do consumidor; transparência; 

preocupação ambiental; feminismo, direitos civis; gestão de stakeholders (PUPPIM DE 

OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, a década de 90 foi muito importante para a discussão das questões sociais e 

de cidadania, inclusive com a criação e consolidação de instituições dedicadas ao pensar social. 

Apesar de ter sido fundado em 1981, foi nos anos 90 que o Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (Ibase), uma organização de cidadania ativa, sem fins lucrativos, 

movimentou o país com uma grande ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. 

Esse movimento, foi a primeira grande mobilização de caráter exclusivamente social, após a 

redemocratização do país. 

Marques (2015) analisando a as falhas no entendimento de Friedman considerou que 

a principal delas “devem-se à imperfeição dos mercados – que não garantem o repasse 

automático dos resultados positivos obtidos pelas empresas e seus acionistas para a sociedade 

– e à incapacidade do Estado para suprir as lacunas do desenvolvimento social”. Essa colocação 

é muito pertinente no contexto brasileiro e um grande motivador para o avanço da das 

discussões e da implementação de práticas de responsabilidade social nas empresas, seja como 

demandada sociedade ou como estratégia de mercado das organizações. 

No âmbito da difusão de conceitos e práticas de responsabilidade social corporativa o 

Instituto Ethos, criado em 1998, teve um papel alavancador da questão no meio empresarial. 

As empresas, motivadas pelas óbvias lacunas sociais, perceberam que sua atuação teria que ser 

muito mais ampla. Além disso, a necessidade de maior transparência e prestação de contas abriu 

um amplo campo de atuação, embora poucas organizações tenham realmente assumido tal 

postura (MARQUES, 2015). 
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As doações e investimentos sociais, comuns no Brasil há décadas aumentam 

significativamente nos anos 90, visando à interação das empresas com seus públicos e à sua 

maior visibilidade, predominando os setores financeiro, tecnológico e de mineração (PUPPIM 

DE OLIVEIRA, 2013).  

Em reação a grande atenção que o tema recebeu das empresas algumas discussões 

reflexivas ganharam espaço. A sociologia começou a questionar o real benefício para a 

sociedade em entregar para as empresas, instituição privada com objetivos explicitamente 

econômico de um determinado grupo, parte do poder de promover bem-estar social, até então, 

exclusivo do estado democrático eleito pelo povo. 

Em termos científicos, nos anos 2000 o Brasil começou a produzir discutir em bases 

teóricas a respeito da responsabilidade social no contexto nacional. Cheibub e Locke (2002) 

argumentam que o interesse estratégico da empresa é o único bom motivo para que a sociedade 

aceite que instituições privadas promovam a responsabilidade social. Esse argumento se baseia 

na crença de que o crescimento do poder das corporações pode ser prejudicial para a democracia 

na medida em que “além de unidade primária de bem-estar econômico dos trabalhadores e da 

comunidade onde se insere, passa a ser também fonte de bem-estar social”. 

Os autores propõem uma nova discussão a respeito da prática da responsabilidade 

social das empresas, considerando de maneira crítica “as consequências políticas de cada curso 

de ação, já essas ações têm consequências não apenas para a própria empresa ou para os grupos 

beneficiados diretamente por elas, mas para a sociedade como um todo já que influi na 

distribuição de poder político na própria sociedade” (CHEIBUB; LOCKE, 2002, p. 5). 

Na linha contrária, em 2001, Melo Neto e Froes, discutem a gestão de responsabilidade 

social corporativa no Brasil e concluem que “a responsabilidade social é uma ação estratégica 

da empresa que busca retorno econômico social, institucional, tributário-fiscal”. Olhando a 

realidade brasileira concluem que ela tem caráter coletivo e mobilizador, valoriza a cidadania, 

promove a inclusão social e restaura a civilidade, em contraponto as ações filantrópicas que são 

individuais, voluntárias e assistenciais (MELO NETO, FROES, 2001). 

Cheibub e Locke (2002) concluem que uma empresa socialmente responsável “engaja 

em ações públicas que visam reforçar a concepção pública de democracia, especialmente via 

fortalecimento da esfera pública de decisão social e o adensamento sócio-político da sociedade 

em que opera” (p.14) 

Para além da questão democrática, muito importante no contexto local, a preocupação 

ambiental ganhou mais importância no contexto. A alteração do perfil do mercado consumidor, 

que passou a exigira das empresas padrões mais altos de conduta empresarial quando entendeu 
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a influência das empresas em importantes questões sociais com a escassez de produtos 

indispensáveis para a sobrevivência, o aumento da violência entre classes sociais e até entre 

povos e os impactos ambientais causados pelo excesso de produção e consumo (COTRIM; 

GOUVEIA; LIMA, 2006). 

Todas essas questões nos levam a concordar com a afirmação de Marques (2015) que 

existe uma tendência em tratar de maneira conjunta a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável.  

A criação de uma norma ISO para a responsabilidade social, a ISO 26000 de 

contribuiu para isso, ao fixar diretrizes comuns para orientar a ação de todos os tipos 

de organizações. No rastro de sua criação, ferramentas de uso consolidado alinham-

se à Norma para assegurar às empresas escopo e linguagem comuns (MARQUES, 

2015, p. 43). 

Para a ISO 26000, responsabilidade social foi definido com a responsabilidade de uma 

organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por 

meio de um comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento 

sustentável, inclusive a saúde e bem-estar da sociedade; levando em consideração as 

expectativas das partes interessadas, que esteja em conformidade com a legislação aplicável e 

seja consistente com as normas internacionais de comportamento e esteja integrada em toda a 

organização e seja praticada em suas relações dentro de sua esfera de influência (ABNT, 2010). 

Pode-se considerar que essa definição valorizou pontos importantes levantados 

durante todo o tempo em que o tema vem sendo discutido academicamente e vivenciado na 

prática das empresas. A sua abrangência e universalidade pode ser considerada uma 

necessidade atendida, não só por ser uma norma ISO que tem essa característica por definição, 

mas também uma resposta a universalidade das relações empresariais e sociais que vivemos. 

Essa mesma abrangência pode ser considerada um grande desafio na implantação de prática ou 

comparação entre empresas de diferentes segmentos, tamanhos e culturas. Pode-se então 

entender que esse é o desafio da responsabilidade social nos dias de hoje? 

 

2.1.2 Desafios da responsabilidade social corporativa 

 

Pode-se considerar que hoje temos uma grande tendência que responde as inquietações 

antigas de diversos teóricos da responsabilidade social (CARROLL; SHABANA, 2010), da 

economia (FRIEDMAN, 1962) e até da sociologia (CHEIBUB; LOCKE, 2002), bem como dos 

executivos que se sentem pressionados a transformar a teoria em prática, como apontado por 



35 

Jones (1980). Como a responsabilidade social pode contribuir para a geração de valor para o 

acionista, na mesma medida em que contribui para os objetivos da sociedade? 

No manual para implementação das diretrizes da GRI (2013b) para relatos de 

sustentabilidade trata a materialidade destacando que os relatórios devem abordar “aspectos 

que reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização; ou 

possam influenciar, substantivamente, as avaliações e decisões dos stakeholders”. 

Para que a materialidade seja determinada em um relatório de sustentabilidade, é 

preciso considerar também os impactos econômicos, ambientais e sociais que cruzam 

um determinado limiar, passando a afetar a capacidade da organização de satisfazer 

necessidades presentes sem comprometer as necessidades de gerações futuras (GRI, 

2013b). 

Essa preocupação não é nova enquanto ideia. Wood (1991) destaca essa necessidade 

como legitima da responsabilidade social quando trata do princípio da responsabilidade pública 

e descreve a responsabilidade das empresas pelos resultados de primeiro e segundo grau nas 

áreas de envolvimento com a sociedade. Para a autora esse princípio pode ser considerado como 

uma aplicação organizacional da RSC baseada nas circunstâncias e relacionamentos específicos 

de cada empresa com o ambiente onde atua. 

Pode-se considerar que atualmente, apesar de não termos consenso em uma definição 

amplamente aceita para responsabilidade social, cinco dimensões são encontradas com maior 

frequência, são elas: público de interesse, social, econômica, voluntária e ambiental 

(CARROLL 2006). Todas essas dimensões contribuem para uma visão ampliada da 

responsabilidade social defendida por Carroll e Shabana (2010) de que existe uma relação 

complexa entre a RSC e a performance empresarial, já que ela permite que a empresa 

identifique e explore oportunidades que uma visão estreita do contexto não permite. Essa visão 

está linhada a perspectiva apresentada por Aligleri, Aligleri, Kruglianskas (2009) que considera 

que a responsabilidade socioambiental se apresenta de forma “multidimensional e sistêmica”, 

conectada com os públicos e ligada aos negócios da empresa. 

Marques (2015) propões que a sustentabilidade e o crescimento econômico, podem ser 

em conjunto uma vantagem competitiva e de geração de valor, tanto para os acionistas como 

para a sociedade. É responsabilidade das organizações os impactos ambientais, econômicos e 

sociais negativos de suas atividades e as pressões originadas de diversos agentes no sentido da 

maior proteção aos sistemas naturais e à cultura (MARQUES, 2015). É necessário que os 

aspectos de gestão e produção ligados à sustentabilidade da empresa e geração de valor ao 

acionista sejam tratados de maneira conjunta na estratégia das empresas, e assim contribuam 

para a sustentabilidade global.  
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A avaliação do ciclo de vida é uma abordagem que se baseia justamente na análise de 

impactos específicos de produtos, serviços e neste trabalho, processos. Essa metodologia se 

baseia no levantamento de dados que possam pautar as decisões empresariais na busca de uma 

atuação empresarial mais social e ambientalmente equilibrada, se desconsiderar a premissa de 

que as empresas são instituições sociais que tem o objetivo de produzir bens, produtos ou 

serviços, para atender as necessidades da própria sociedade. 

Um dos benefícios reconhecidos de se utilizar a técnica da ACV-S consiste no fato de 

esta proporcionar uma visão ampla dos impactos sociais provocados pelo produto em seu ciclo 

de vida e proporcionar o bem-estar das partes interessadas, com base nos aspectos 

socioeconômicos analisados (VIEIRA NETO, 2012). 

Por aprofundar nesta ferramenta esse estudo irá considerar a definição da UNEP, 

apresentado no Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products que define que a 

responsabilidade social se refere a responsabilidade que as empresas assumem com o objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Essa definição considera que o poder público, 

através da criação de políticas e o setor privado, através de estratégias de negócio podem 

orientar seus processos de produção e de gestão para a responsabilidade social. O documento 

acrescenta ainda que a discussão deve avançar sobre a questão da adoção de iniciativas 

voluntárias pelas empresas ou também deve contemplar as medidas regulatórias. Por fim 

acrescenta que o foco da RSC é a atuação das empresas, mas que é claro o crescimento da 

importância que pensar na cadeia de fornecedores também reconhecido e adicionado de várias 

maneiras ao escopo da atuação das empresas no campo da responsabilidade social. 

 

 

2.2 AVALIAÇÃO SOCIAL DO CICLO DE VIDA 

 

2.2.1 Definição e histórico 

 

Para equalizar o entendimento do conceito de ACV-S, é preciso entendermos o 

conceito de ACV que originou o uso das técnicas que são o foco deste estudo. Segundo as 

Organizações das Nações Unidas – ONU, através do seu programa ambiental, chamado United 

Nation Environment Programme (UNEP), a avaliação ambiental do ciclo de vida conhecida 

simplesmente por Avaliação do Ciclo de Vida– ACV, é uma técnica que aborda os aspectos 

ambientais de produto ou serviço, seus possíveis impactos ambientais através do seu ciclo de 
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vida. Para Shi et al. (2015) ACV é um método científico de avaliação que promove um 

comportamento de proteção ambiental e de economia de recursos. 

É entendido como ciclo de vida, todos os estágios do sistema de produção, consumo e 

descarte. O termo “cradle-to-grave”, que pode ser traduzido como “berço ao túmulo” e engloba 

desde a extração da matéria prima, o processo industrial, a distribuição, o uso e o reuso 

manutenção, reciclagem e destinação final. É essa visão ampliada de impactos o grande 

diferencial desta linha de pensamento e também um ponto de permanente atenção em todos os 

estudos (GUIDELINES..., 2009). 

A técnica foi originalmente desenvolvida no final dos anos 60 atendendo ao desenho 

dos empreendedores e desenvolvedores de políticas públicas de entender os impactos 

ambientais relativos as opções de embalagens disponíveis no mercado. Esse interesse cresceu 

e outros impactos entraram no foco das pesquisas, tais como consumo de energia, produção de 

resíduo sólido, emissão de poluentes no ar e na água. 

Nos anos seguintes a aplicação desta técnica em uma crescente variedade de produtos 

fez com que fossem desenvolvidos muitos métodos de avaliação dos impactos ambientais no 

ciclo de vida. Esse crescimento da aplicação levou a Sociedade de Toxicologia e Química 

Ambiental (SETAC), a publicar em 1993 um código de práticas de ACV com as melhores 

práticas reconhecidas. Com a consolidação dos procedimentos quatro normas ISO foram 

desenvolvidas entre os anos de 1997 e 2000. Essas normas foram substituídas pelas duas normas 

vigentes hoje a NBR ISO 14040 e NBR ISO 14044, ambas de 2006. Iremos tratar brevemente 

de ambas as normas quanto falarmos especificamente das técnicas de ACV. 

No Brasil, a ACV começou a ganhar espaço nas discussões sobre sustentabilidade 

quando nos anos 90 com a criação de um subcomitê para essa metodologia na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o objetivo de desenvolver a família de normas 

NBR ISO 14000 que culminou com a publicação da norma 14040 em 2001. Outro marco foi a 

criação da Associação Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida (ABCV) em 2002, interessada 

em desenvolver a ACV no país. Em 2006 o Brasil desenvolveu o Banco Nacional de Inventário 

do Ciclo de Vida (SICV) através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) que disponibiliza informações para os praticantes de ACV de todo o mundo. No ano 

de 2010 o Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida reuniu pela primeira vez 

universidades, indústrias, associações e governo em torno do tema (SOUZA, 2017). 

Em 2013, nove grandes empresas brasileiras (Braskem, Danone, Embraer, General 

Electric, Boticário Group, Natura, Odebrecht, Oxitena and Tetra Pack) se reuniram na Rede 

Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida que em 2014 se tornou uma iniciativa 
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dentro do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEDEBS) 

com a participação de diversas outras empresas. O objetivo do grupo é a cooperação entre 

empresas interessadas permitindo a otimização de recursos, educar e capacitar as empresas 

sobre o conceito, sua aplicação e benefícios da ACV, disseminar estudos e boas práticas, além 

de “influenciar e apoiar o governo para criação do banco de dados brasileiro” (CEDEBS, 2017). 

Com a evolução das avaliações de ciclo de vida de produtos em diversos contextos, as 

questões sociais foram evidencias em paralelo às questões ambientais. Esse fato abriu espaço 

para a evolução das iniciativas de avaliação das questões sociais utilizando os mesmos 

parâmetros metodológicos da ACV. 

Em 2009, a UNEP/SETAC desenvolveu um guia orientativo, o “Guidelines for Social 

Life Cycle Assessment of Products”, com o objetivo de orientar o desenvolvimento das 

avaliações sociais do ciclo de vida de produtos. Esse documento se transformou na principal 

referência mundial para aplicação das técnicas de ACV no campo social. O documento se 

propõe a ser “uma mapa, um esqueleto e uma lanterna no engajamento com públicos de 

interesse” em uma avaliação socioeconômica dos impactos encontrados no ciclo de vida de 

produtos e servirá como base para a avaliação descrita nesta dissertação. 

 

2.2.2 Avaliação do Ciclo de Vida 

 

Antes de aprofundar as considerações sobre os impactos sociais do processo de 

avaliação proposto, é preciso entender os conceitos que embasam essa técnica, bem como seu 

potencial e suas limitações. 

A NBR ISO 14040 – Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e 

estrutura normatiza os caminhos básicos que deverá ser percorrido por quem deseja realizar um 

estudo de ACV, juntamente com a NBR ISO 14044 - Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de 

vida – requisitos e Orientações. Esses dois documentos são reconhecidos pelo mercado e pela 

academia como a base para aplicação da ACV, defendem que: 

A ACV pode ajudar na identificação de oportunidades para melhorar os aspectos 

ambientais dos produtos em vários pontos de seu ciclo de vida; na tomada de decisões 

na indústria, organizações governamentais ou não-governamentais; na seleção de 

indicadores pertinentes de desempenho ambiental, incluindo técnicas de medição; e 

no marketing (ABNT, 2009a). 

Uma das principais limitações dos estudos de ACV é que o escopo, as fronteiras e o 

nível de detalhamento não são definidos pelo método em si, dependem do assunto e do uso 

pretendido do estudo (ABNT, 2009a). É importante que ao utilizar a técnica da ACV os 
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objetivos e limitações daquele estudo estejam declarados de forma clara e objetiva em seu 

escopo e em suas conclusões para minimizar a possibilidade de inferências e generalizações 

indevidas. 

Neste sentido, ao desenvolver o estudo deve ser questionada a subjetividade da “a 

natureza das escolhas e suposições feitas na ACV” bem como as limitações dos “modelos 

usados para análise de inventário ou para avaliar impactos ambientais” e da “exatidão dos 

estudos de ACV pode ser limitada pela acessibilidade ou disponibilidade de dados pertinentes, 

ou pela qualidade dos dados, por exemplo, falhas, tipos de dados, agregação, média, 

especificidades locais”, a universalidade das conclusões visto que “os resultados de estudos de 

ACV enfocando questões globais ou regionais que podem não ser apropriados para aplicações 

locais”, além da “falta de dimensões espaciais e temporais dos dados do inventário usados para 

avaliar o impacto introduz incerteza nos resultados dos impactos” (ABNT , 2009a). 

Os estudos de ACV é composto de quatro e: definição de objetivo e escopo, análise do 

inventário, avaliação de impactos e interpretação (ABNT, 2009b). A figura abaixo ilustra como 

esses quatro processos estão interligados e são interdependentes: 

 

 

 

Figura 2 – Fases de uma ACV 

Fonte: ISO 14040 (ABNT, 2009a). 

 

A ACV é mais uma das técnicas de gestão ambiental disponíveis para a empresas 

atuarem de forma ambientalmente responsável, como o mercado exige cada dia mais. As 
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empresas precisam escolher entre esta técnica e diversas outras tais como a avaliação de risco, 

avaliação de desempenho ambiental, auditoria ambiental e avaliação de impacto ambiental. 

A avaliação da empresa deve ser muito criteriosa ao fazer a escolha da técnica 

adequada observando os objetivos da empresa em fazer essa análise. Veja que a ACV não 

aborda os aspectos econômicos ou sociais de um produto (ABNT, 2009a). 

O interesse crescente na inclusão dos aspectos sociais nas avaliações ambientais de do 

ciclo de vida cresceu na medida em que o debate sobre a sustentabilidade, já analisado no item 

2.1, ampliou as iniciativas de métodos que avaliem os impactos ambientais, sociais e 

econômicos (JØRGENSEN et al., 2008). Vieira Neto (2012) considera que a escolha pela 

adoção de uma gestão baseada no ciclo de vida permite maior visibilidade pelas partes 

interessadas na escolha de um produto ou serviço oferecido por uma organização. É neste ponto 

que a ACV-S atua de forma complementar ao propor a avaliação dos aspectos sociais, tendo 

como base de estudo a técnica já aplicada na ACV. 

 

2.2.3 Avaliação Social do Ciclo de Vida 

 

Em primeiro lugar é importante definir como iremos tratar o termo proposto para a 

técnica a ser aplicada neste estudo. Encontramos na literatura internacional o termo S-LCA – 

Social Life Cycle Assessment, nos textos científicos nacionais o termo foi traduzido como 

Avaliação Social do Ciclo de Visa e usa o sigla ACV-S, fazendo referência a sigla original. 

Também é necessário entender os pontos que diferenciam a ACV da ACV-S, são os impactos 

avaliados. Enquanto na primeira as questões ambientais são o objeto da avaliação e incluem o 

uso de recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas, para a segunda os impactos 

sociais são a principal preocupação (ABNT, 2009a). Neste sentido pode-se considera-los 

métodos complementares que contribuem para uma visão estratégica da sustentabilidade 

corporativa. 

É importante pontuar que a ACV-S é uma prática recente. Os primeiros estudos datam 

de 15 anos atrás. Foi em 2009, com a publicação do documento de referência da UNEP, que a 

metodologia evoluiu significativamente com a publicação de diversos estudos em todo o 

mundo. Pode-se destacar a importância do ano de 2013, ano da publicação da “The 

methodological sheets for subcategories in social life cycle assessment” pela UNEP/SETAC, 

quando os estudos sobre o tema tiveram um crescimento de 700% se comparados ao ano 

anterior (PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016). 
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Apesar do grande e crescente interesse pelo tema, essa metodologia ainda está em fase 

inicial de desenvolvimento e aplicação. Ao analisar que os resultados obtidos com os estudos 

realizados, verificasse que nem sempre atendem aos objetivos traçados pelo praticante 

(UGAYA, 2014). 

Petti, Serreli e Di Cesare (2016) em uma revisão sistemática da literatura, concluíram 

que entre os 34 estudos analisados pelos autores, que foram publicados entre os anos de 2010 e 

2015, três áreas mereceram a atenção dos praticantes da ACV-S: produtos com 56% dos 

estudos, 41% tinham como foco os serviços e apenas 3% analisaram processos, como é a 

proposta deste estudo. 

O guia orientativo da UNEP define ACV-S como uma técnica de avaliação dos 

impactos sociais que busca avaliar os aspectos socioeconômicos dos produtos (entendendo 

produtos como produtos e serviços) e seus potenciais impactos positivos e negativos através do 

seu ciclo de vida, desde a extração e processamento de matéria-prima, industrialização, 

distribuição, uso, reuso, manutenção, reciclagem e descarte final (GUIDELINES..., 2009). 

Devemos ter em mente quando tratamos dos estudos de ACV-S que existem dois tipos 

de estudos, o “Tipo 1” e o “Tipo 2” como são nominados pela comunidade. Os métodos de 

estudo do “Tipo 1” são aqueles que avaliam os impactos social baseados em uma pontuação 

que é atribuída utilizando referencias de performance de normas nacionais e internacionais e 

melhores práticas, o que permite a classificação entre realidades analisadas. Os estudos de Tipo 

2 avaliam os impactos identificando as relações da causa e efeito, chamadas de “pathways” que 

pode-se traduzir como o caminho, incluindo as variáveis observadas e os efeitos ou impactos 

relacionado a ele (PARENT; CUCUZZELLA; REVERET, 2010). 

Se analisarmos a forma de apresentação dos resultados os métodos de “Tipo 1” são 

desenvolvidos utilizando geralmente escalas ordinais que podem descrever o risco (de muito 

alto a baixo), ou a performance (de não atendido a melhor prática) ou até o nível de 

gerenciamento (de não controlado a sob controle). Alguns métodos ainda comparam os 

resultados ao contexto. Os métodos de “Tipo 2” requerem o uso de dados quantitativos e uma 

cadeia de causa-efeito para agregar indicadores a um resultado (THE METHODOLOGICAL..., 

2013). 

 

2.2.3.1 Impacto social 

 

Um conceito essencial para definição da técnica de ACV-S segundo o Guidelines for 

Social Life Cycle Assessment of Products (2009) é a definição do que será entendido como 
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impacto social. Esse conceito foi definido de diversas maneiras, considerado por alguns autores 

como sinônimo de performance, efeito e consequência (IOFRIDA et al., 2016). O manual da 

Life Cycle Initiative define como impacto social como as consequências das pressões, positivas 

ou negativas, sobre os públicos envolvidos. Também são considerados impactos sociais ações 

preventivas ou reforçadas pelos públicos de interesse ou que são geradas a partir de uma 

atividade produtiva. 

O documento de referência da instituição também analisa as causas dos impactos 

sociais considerando geralmente três dimensões, comportamental, efeito de um processo 

socioeconômico ou de capital humano, social ou cultural ligado a um contexto 

(GUIDELINES..., 2009). 

Se considerarmos a perspectiva comportamental, o documento a ponta que os impactos 

sociais são causados por decisões específicas e deliberadas, como por exemplo a proibição de 

algum direito ou a permissão de alguma ilegalidade. Outra possibilidade é a de que os impactos 

sociais sejam causados como efeitos colaterais de decisões socioeconômicas. A definição pela 

instalação de uma fábrica em uma determinada comunidade pode trazer consequências 

positivas e/ou negativas. Esta é uma característica muito presente nas atividades extrativistas 

que precisam se instalar próximo às reservas. A terceira questão levantada envolve o capital 

humano, social ou humano e estão relacionadas ao contexto original. Atributos individuais, ou 

de grupos específicos ou até de toda a sociedade podem ser impactados com a instalação de 

uma universidade em uma pequena cidade, por exemplo (GUIDELINES..., 2009). 

Algumas vezes o termo impacto social é estreitamente definido para expressar somente 

a ideia de consequência social direta de uma atividade não incluindo mudanças sociais geradas 

no processo. (GUIDELINES..., 2009) para esse estudo impactos sociais incorporarão o conceito 

de efeitos, consequências, mudanças sociais nos processos e a presença de atributos sociais. 

Todos esses conceitos que ajudam a definir os impactos sociais são subjetivos e são 

objeto de estudo da sociologia e das ciências gerenciais, que pertencem às ciências humanas e 

sociais. Muitas definições de impactos sociais vieram na RSC. (IOFRIDA et al., 2016). Essa 

característica é uma das especificidades que irá diferenciar a ACV-S da prática original de 

ACV. 

Se comparamos as duas práticas, ainda em termos de impactos a análise ambiental 

considera a maior parte dos impactos como negativos, mesmo quando possíveis impactos 

ambientais positivos são gerados. Por princípio, quando se trata do meio ambiente, positivo é 

não ter nenhum impacto. Sob a ótica social, a ausência de impactos negativos, já pode ser 

avaliada um impacto positivo (JØRGENSEN et al., 2008).  
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Norris (2013) fala sobre o conceito de handprint de pessoas ou organizações 

mostrando que é possível ter impactos positivos em rede, quando o bem é feito e mudanças 

positivas são promovidas são maiores que os impactos chamados de footprints. (NORRIS, 2013 

apud PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016). 

A promoção de impactos social positivos é vista por alguns autores como sendo de 

dois tipos: o efeito positivo de uma atividade em uma comunidade ou indivíduos, como por 

exemplo, como a capacidade de criar empregos, e outros que entendem mais como uma 

performance que vai além do que é exigido (PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016). 

Pode-se ainda considerar como impactos positivos questões que adicionam valor à 

avaliação, tais como a criação de empregos e capacidade produtiva (EKENER-PETERSEN, 

2013b). Porem devemos considerar que, mesmo impactos considerados positivos, podem gerar 

efeitos negativos como consequência, pois modificam a dinâmica social até então estabelecida. 

Este fato reforça a importância em conhecer antecipadamente o contexto social e avaliar os 

possíveis impactos e assim ter a possibilidade de aumentar a pegada positiva. 

Devemos considerar que impactos sociais são causados por mudanças no contexto que 

geram efeitos relativos a mudanças na expectativa de vida, saúde, status social, entre outros. 

Devido a profundidade e complexidade dos efeitos é necessário reconhecer a inabilidade de 

calcular o verdadeiro impacto social que é considerada o relevante. A luz desta reflexão, o termo 

efeito social é proposto no lugar de impacto social (PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016). 

Ao estudarmos a ACV-S devemos considerar o fato de que ela se iniciou com 

praticantes da ACV, engenheiros, físicos e químicos que desenvolveram essa metodologia da 

mesma maneira que fizeram com os impactos ambientais. Mas de alguma maneira, desde o 

início, alguns elementos típicos da análise ambiental, como por exemplo a unidade funcional, 

ou os limites dos sistemas, eram muitos difíceis de ser analisados sob a ótica social (IOFRIDA 

et al., 2016). 

 

2.2.4 Aplicação da ACV-S 

 

Ao definir o método de pesquisa devemos ter em mente uma importante consideração 

de Parent, Cucuzzella e Reveret (2010) que diz que diferentes métodos de avaliação de impactos 

sociais geram resultados diferentes. Por esse motivo se faz necessário buscar uma definição 

clara de todos os requisitos necessários para a condução de um estudo de ACV-S considerando 

as recomendações de diversos praticantes da ACV. 
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A aplicação da ACV-S aqui proposta seguirá a metodologia de ACV descrita na ISO 

14040 (ABNT, 2009a) é conduzida segundo quatro passos principais já apresentados no 

capítulo 2.2.2. Como essa norma foi construída para análises essencialmente ambientais e as 

características a serem avaliadas na ACV-S são diferentes como já discutidas no capítulo 

anterior, algumas considerações são necessárias para preservar a qualidade do estudo realizado: 

A) Avaliação de impacto 

A fase de avaliação dos impactos levantados na fase anterior é onde indicadores são 

utilizados para representar os impactos criados para que um produto, serviço ou processo 

cumpra sua função (PARENT; CUCUZZELLA; REVERET, 2010). Essa fase deve tratar da 

classificação através das categorias ou dos públicos, da caracterização que busca levar todas os 

impactos para uma única unidade de avaliação e a normatização e valoração dos impactos. 

(JØRGENSEN et al., 2008). 

Uma questão levantada nos Guias UNEP é que os impactos sociais da existência dos 

produtos em si, não são fontes de pesquisa dos métodos atuais (PARENT; CUCUZZELLA; 

REVERET, 2010). 

 

B) Interpretação 

A interpretação dos dados é onde a avaliação realmente acontece. VIEIRA NETO 

(2012) indica que os Inventários do Ciclo de Vida (ICV) devem ser interpretados em função 

dos resultados relacionados com o objetivo e escopo definidos para o estudo em questão. O 

autor ressalta ainda a importância de avaliar de forma qualitativa os dados de entrada e saída e 

análise d e sensibilidade para verificar se os resultados obtidos cumprem o objetivo proposto. 

 

2.2.4.1 Objetivo e escopo 

 

Algumas questões devem ser observadas nesta fase da ACV-S. Por exemplo, o 

objetivo de um estudo deve ser claramente definido, pois a pergunta a ser respondida irá 

influenciar na escolha do método a ser utilizado na pesquisa. Na definição do objetivo do estudo 

aqui conduzido é necessário considerar que dois tipos principais de objetivos foram 

identificados nos estudos iniciais: comparação entre produtos e serviços e identificação de 

potenciais melhorias de processos. Esses objetivos não são mutualmente excludentes e podem 

ambos, ser utilizados em um mesmo estudo (JØRGENSEN et al., 2008).  

O objetivo corporativo da análise aqui desenvolvida é aumentar o conhecimento da 

empresa sobre as condições sociais no ciclo de vida de um processo de extrema importância 
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para a indústria química, conhecido como “parada de manutenção”. Esse conhecimento pode 

ser utilizado para fornecer informações para os tomadores de decisão e promover a melhoria 

social (BENOÎT et al., 2010), se encaixando assim no segundo objetivo descrito por Jørgensen 

et al. (2008). 

Sobre o escopo, deve-se ter clareza de que o objetivo de definir o escopo é de 

identificar e definir o objeto de estudo e evidenciar os limites estabelecidos desta avaliação. É 

onde a origem do impacto, alocação do impacto no processo, limites do sistema e os indicadores 

sociais são discutidos (JØRGENSEN et al., 2008). 

Em relação a alocação dos impactos, na ACV o objetivo desta fase é dividir os 

impactos entre os produtos do sistema. Na ACV-S a analise desta fase considera a origem do 

impacto. Alguns autores argumentam, que para a ACV-S, a maior parte dos impactos sociais 

não tem nenhuma relação com os processos em si. As questões sociais estão mais relacionadas 

com a forma com que as empresas atuam em seus processos (DREYER, HAUSCHILD, 

SCHIERBECK, 2006). 

A unidade funcional considerada é a realização de uma parada de manutenção 

preventiva de equipamentos de grade porte considerado obrigatórios na NR-15. O evento 

analisado neste estudo é uma parada de manutenção da indústria química, que aconteceu entre 

agosto e setembro de 2016, no estado do Paraná, região sul do Brasil. Essa parada de 

manutenção é um exemplo de evento que ocorre periodicamente em qualquer indústria química. 

A identificação da localização geográfica do processo ou o setor em que a organização está 

inserida é importante para a avaliação de ACV-S para que fique claro na avaliação quais são as 

obrigações sociais esperadas (PARENT; CUCUZZELLA; REVERET, 2010). 

A partir desta consideração a análise do inventário de ACV-S deve estar focada em 

como a empresa se envolve com os públicos em relação ao sistema dos produtos (JØRGENSEN 

et al., 2008). 

Duas formas para avaliação dos impactos sociais são apontadas pelos Guias UNEP, a 

primeira atribui os indicadores de inventário aos impactos por meio de caminhos (pathways) e 

a segunda atribui às partes interessadas, relacionadas a uma lista de subcategorias. (RAMIREZ 

et al., 2012). Como poderá ser visto no desenho do processo a ser estudado o público 

identificado com impactos mais significativos e imediatos é a comunidade local. Por esse 

motivo, para efeito desta pesquisa, esse será o público em que será feito o levantamento da 

percepção de impacto proposto. 

Usaremos o exemplo do estudo conduzido por Dreyer e Hauschild (2010) que 

consideraram algumas subcategorias dos Guias UNEP, restringindo a avaliação a apenas uma 
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parte interessada. Neste caso analisado, o público escolhido foram os trabalhadores, neste 

estudo o público avaliado é a comunidade local.  

Devemos considerar que o estudo irá facilitar a atuação das empresas da indústria 

química, no sentido de realizarem seus negócios de forma socialmente responsável, na medida 

em que a ACV-S analisa os impactos sociais sobre as pessoas, em função do ciclo de vida do 

produto (VEIRA NETO, 2012). Como o objetivo deste estudo é auxiliar nas decisões relativas 

ao processo, focar somente nas partes do ciclo de vida do processo em que a empresa pode 

influenciar diretamente (JØRGENSEN et al., 2008). Considerando isso, o estudo aqui realizado 

é considerado do tipo “portão ao portão”, incluindo os fornecedores diretos da cadeia de valor 

(FONTES et al., 2016), compreendendo o planejamento do processo, a execução dos serviços 

de manutenção e a desmobilização das equipes contratadas. 

Os indicadores sociais a serem analisados serão baseados nos guias da UNEP, 

considerando apenas as subcategorias ligadas ao público comunidade local. É importante alertar 

para a necessidades de se identificar temas ou categorias de impactos devem ser considerados 

áreas de proteção. Dreyer e Hauschild (2006) propõem que a dignidade humana deve estar 

caracterizada como uma destas áreas, pois quando discutimos esses temas não pode-se fazer 

concessões. 

 

2.2.4.2 Inventário processo “Parada de Manutenção” 

 

A fase chamada pela literatura de ACV de inventário de processo consiste na coleta de 

dados de como a organização se relaciona seus processos com a performance social 

(GUIDELINES..., 2009). Nesta sessão será explicado o processo de parada de manutenção, 

foco deste estudo e quais os dados sociais que se relacionam com esse processo. É onde os 

sistemas são modelados e que os resultados do Inventário do Ciclo de Vida- ICV são obtidos. 

A partir da fase anterior, onde o objetivo e o escopo do estudo são definidos, um plano inicial 

para a condução da fase de inventário da ACV-S está disponível (GUIDELINES..., 2009).  

É possível considerar que é nesta fase que consiste na coleta e tratamento dos dados 

que permitem a avaliação dos impactos sociais no ciclo de vida de um produto. (HABERLAND 

et al., 2014).  Os Guias UNEP especificam três tipos diferentes de dados que poderão ser 

utilizados nos estudos de ACV-S: variáveis de atividade, dados relativos a condições sociais e 

dados necessários para comparar situações locais com parâmetros internacionais. (PARENT; 

CUCUZZELLA; REVERET, 2010).  



47 

Os Guias sugerem uma sequência de passos para que essa fase seja concluída com 

sucesso. Primeiro a coleta de dados genéricos para triagem e priorização, seguida da preparação 

coleta dos dados primários. Com essas informações é possível ir a campo, para a coleta principal 

dos dados que serão utilizados na fase seguinte de caracterização dos impactos, seguida da 

validação. Na sequência é necessário relacionar os dados obtidos a unidade funcional e de 

processo, acompanhado da redefinição dos limites do sistema e do agrupamento dos dados, 

quando aplicável (GUIDELINES..., 2009). 

Algumas questões devem ser consideradas nesta fase, pois é a partir dos dados gerados 

nesta fase, sejam primários ou secundários, que algumas vezes são os únicos dados disponíveis, 

que será avaliado os impactos sociais. Essa fase é essencial, visto que a natureza e a qualidade 

dos dados coletados influência no resultado do estudo (HABERLAND et al., 2014). 

Ao comparar a ACV e ACV-S, uma questão relevante é ao que se refere aos dados e 

indicadores, que no âmbito da ACV-S são em muitos casos, qualitativos e algumas vezes 

semiquantitativos. Quando se trabalha com esse tipo de dado, os impactos não serão expressos 

em relação a uma unidade funcional, como no caso dos dados da ACV ambiental. (PETTI; 

SERRELI; DI CESARE, 2016). Ao considerar de dados qualitativos como fonte de informação 

para o inventário, que adicionalmente podem ser subjetivos, adicionasse aos estudos uma 

incerteza relativa a esses dados que devem ser levados em conta (HABERLAND et al., 2014).  

 

2.2.4.3 Metodologia UNEP 

 

A metodologia proposta pela UNEP no documento Guidelines for Social Life Cycle 

Assessment of Products tem como referência metodológica a norma ISO 14040 que será 

detalhada no capítulo 3. O guia se propõe a orientar aplicação para os aspectos sociais através 

da discussão de três tópico: (1) a definição de impactos sociais; (2) a classificação de 

indicadores socioeconômicos e (3) o desenvolvimento de subcategorias de impactos sociais e 

socioeconômicos para a avaliação de produtos (GUIDELINES..., 2009). 

O tópico anterior já apresentou algumas definições sobre os impactos sociais a partir 

da visão as UNEP, bem como de outros autores que tratam deste assunto (JØRGENSEN et al., 

2008, EKENER-PETERSEN, 2013a; PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016, IOFRIDA et al., 

2016) e que serão considerados nesta avaliação. 

A classificação de indicadores sociais e socioeconômicos em categorias de impacto 

tem o objetivo de auxiliar na identificação de públicos impactados, para classificar indicadores 

de subcategorias em grupos sujeitos ao mesmo tipo de impacto e para dar suporte a outras 
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avaliações de impacto. “As categorias de impacto devem refletir padrões reconhecidos 

internacionalmente (como a declaração das Nações Unidades em direitos econômicos, sociais 

culturais, padrões para multinacionais) e/ ou o resultado de um processo com diversos públicos” 

(GUIDELINES..., 2009). 

Pode-se considerar como a grande contribuição do documento da UNEP é o 

desenvolvimento de subcategorias de impactos sociais e socioeconômicos para a avaliação de 

produtos. As subcategorias são atributos ou temas de relevância social e podem ser 

considerados a base do ACV-S porque são os itens que devem ter suas justificativas de inclusão 

e exclusão profundamente fundamentadas. 

As subcategorias são classificadas de acordo com o público e a categoria de impacto 

e são avaliadas com o uso de indicadores de inventário, medidos por unidades de 

medida (ou variável). Diversos tipos de indicadores e unidades de medida/ reporte 

podem ser usados para avaliar cada uma das subcategorias. Indicadores de inventário 

e unidades de medida podem variar dependendo do contexto do estudo. Categorias 

sociais e socioeconômicas podem ser classificadas primeiramente por categorias de 

público caso auxilie na operacionalização da avaliação. Pode inclusive assegurar a 

compreensão do modelo (GUIDELINES..., 2009) 

A Figura 3 mostrada abaixo exemplifica a conexão entre os elementos que compõe 

uma avaliação de ACV-S: 

 

 
Figura 3 – Sistema de avalição de categoria a unidade de medida. 

Fonte: Adaptado de Guidelines... (2009). 

 

Categoria de público é o conjunto de públicos que se espera compartilhar interesses 

devido a relacionamento parecido com o sistema de produto investigado e deve ser identificado 
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devido ao potencial de impacto no ciclo de vida do produto. Essa categoria deve fornecer uma 

base compreensível para a articulação das subcategorias. Para evitar a subjetividade ou a 

orientação política na escolha dos públicos a serem pesquisados a UNEP orienta a utilização de 

instrumentos de referência internacional, mas argumenta que o contexto a ser estudado pode 

apresentar questões específicas que devem ser consideradas (GUIDELINES..., 2009). 

Sobre a categorização por grupos de públicos pode-se acrescentar que elas formam 

uma base válida para validar questões e temas que devem ser incluídos em profundidade nas 

avaliações de ACV-S. Muitas referências sobre a importância da teoria dos públicos 

referenciaram a avaliação social e no tratamento consistente das categorias de públicos 

(BENOÎT et al., 2011). 

Para cada um dos público sugeridos no guia, são sugeridas subcategorias a serem 

pesquisadas que podem ser vistas no quadro abaixo: 

 

 

 

 

Público Subcategorias 

Trabalhadores 

Liberdade de associação e negociação coletiva 

Trabalho infantil 

Salário justo 

Horas de trabalho 

Trabalho escravo 

Igualdade de oportunidade/ Discriminação 

Saúde e segurança 

Benefícios sociais/ Segurança social 

Consumidores 

Saúde e segurança 

Mecanismo de resposta 

Privacidade do consumidor 

Transparência 

Responsabilidade até o fim da vida do produto 

Comunidade Local 

Acesso a recursos materiais 

Acesso a recursos imateriais 

Migração e reassentamento 

Patrimônio cultural 

Condições de vida saudável e segura 

Respeito aos direitos indígenas 

Engajamento da comunidade 

Empregabilidade local 

Segurança 

Sociedade Compromisso público com questões de sustentabilidade 
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Contribuição para o desenvolvimento econômico 

Prevenção e mitigação de conflitos armados 

Desenvolvimento de tecnologia 

Corrupção 

Cadeia de valor 

Competição justa 

Promoção de responsabilidade social 

Relacionamento com fornecedores 

Respeito à propriedade intelectual 

Quadro 3 – Categorias de públicos e subcategorias 

Fonte: Adaptado de Guidelines... (2009). 

 

Categorias de impacto são descritas como um agrupamento lógico de resultados de 

ACV-S relacionados a problemas sociais de interesse de públicos impactados ou de tomadores 

de decisão. Além disso, não há um conjunto de categorias de impactos recomendados. A 

classificação por públicos e a classificação por categorias de impactos são complementares 

(BENOÎT et al., 2010). 

 

 
Figura 4 – Conceito de subcategorias. 

Fonte: Adaptado de Benoît et al. (2010). 

 

O guia incialmente publicado pela UNEP em 2009 foi um passo importante para a 

aplicação da ACV-S, na medida em que desmistificou os impactos sociais e apresentou uma 

abordagem efetiva que representava o consenso de um grupo de estudiosos internacionais que 

já pesquisavam neste campo de estudo (BENOÎT et al., 2010). 

No entanto somente o guia, não definiu parâmetros suficientes para uma padronização 

mínima dos estudos em ACV-S. Complementando as orientações a UNEP/SETAC lançou em 

2010 um segundo guia com folhas metodológicas sobre sobra cada uma das 31 subcategorias 

apresentadas no primeiro documento. Esse guia, mais completo e detalhado, trouxe definições 

das subcategorias, explicações de como as subcategorias se relacionam com o desenvolvimento 
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sustentável, informações sobre avaliação de dados, incluindo indicadores de inventário, 

unidades de medida e fontes de informação (BENOÎT et al., 2011). 

O guia metodológico atendeu a demandada de que o próximo passo para estabelecer o 

uso prático e promover o desenvolvimento da ACV-S seria estabelecer uma lista bem definida 

amplamente aceita de subcategorias estruturada sobre os grupos de público e sobre categorias 

de impacto geralmente aceita (BENOÎT et al., 2011). 

O segundo guia foi desenvolvido reconhecendo que o processo de coleta de dados é a 

parte mais trabalhosa quando se conduz um estudo de ACV-S. Diferentes indicadores devem 

ser usados dependendo da disponibilidade de dados, do objetivo e do escopo do estudo.  Além 

disso o guia tentou esclarecer dúvidas entre a relação das subcategorias com os públicos e 

também forneceu medidas mais objetivas para cada uma das subcategorias através da descrição 

de uma definição para cada uma, relevância, dados de avaliação, exemplos de dados genéricos 

e específicos (THE METHODOLOGICAL..., 2013). 

Mesmo com o guia sendo amplamente utilizado em estudos realizados nos anos 

seguintes a sua publicação, existem diversas maneiras de realizar os estudos de ACV-S e que 

isso se deve ao fato de que a metodologia foi rascunhada, mas não padronizada. Essa 

perspectiva pode revelar-se a causa da proliferação de tantos modelos e técnicas diferentes 

(PETTI; SERRELI; DI CESARE, 2016).  

Neste trabalho, temos o objetivo de buscar uma análise de impactos sociais 

considerando a materialidade dos mesmos dentro dos processos estudados, iremos no capítulo 

3, onde apresentaremos a metodologia utilizada nesta pesquisa será o método SAM já aplicado 

em pesquisas similares, porem com públicos diferentes. 

 

2.2.4.4 Método SAM  

 

Diversos autores concluíram que não temos ainda uma forma amplamente aceita de 

aplicação da ACV-S (JØRGENSEN et al., 2008, FONTES et al., 2016, PETTI; SERRELI; DI 

CESARE, 2016), por isso faz-se necessário rever alguns métodos já utilizados para a escolha 

do que será empregado neste estudo. O método SAM se mostrou adequado ao objetivo proposto 

para esse estudo, pois permite avalia o grau de maturidade da atuação da empresa em relação 

aos temas a serem elencados, no caso do estudo proposto, as subcategorias da UNEP para o 

público Comunidade Local. 

Ramirez et al. (2014) define o Método de Avaliação das Subcategorias (SAM) como 

modelo de caracterização para ser usado após a fase de inventário que permite avaliar o perfil 
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social de uma organização relacionando o ciclo de vida de um produto ou serviço com o que a 

autora chama de “requisitos mínimos”. Esses requisitos mínimos de cada subcategoria podem 

ser definidos com base em acordos internacionais ou estar relacionados com o gerenciamento 

da organização (RAMIREZ et al., 2014). 

Para Ugaya et al. (2014) o método consiste em identificar perfis de desenvolvimento 

social das organizações ao longo do ciclo de vida identificando onde no processo podem ser 

aplicadas melhorias, investindo assim os recursos onde são apontadas as melhorias sociais mais 

relevantes. 

Um diferencial apontado por Ramirez et al. (2014) para o método é a possibilidade de 

abranger todas as subcategorias relacionando com todos os públicos e assim reduzir a variância 

na avaliação. Apesar deste estudo trabalhar apenas com um segmento de público, a utilização 

do método abre a possibilidade de continuidade futura do trabalho para os demais públicos 

utilizando a mesma metodologia. 

Neste método as subcategorias dos Guias UNEP são avaliadas ganhando notas de A até 

D. A figura abaixo mostra como esse processo de classificação foi desenhado: 

 

 
Figura 5 – Passos para avaliação de subcategorias do método SAM 

Fonte: Adaptado de Ramirez et al. (2014). 

 

“A e B correspondem ao atendimento do requisito básico [...] que é definido a partir da 

literatura reconhecida internacionalmente”. O grau A é dado quando é reconhecido que a 

organização tem aquele requisito amplamente divulgado. Nesta classe “identifica a organização 
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que apresenta em comportamento proativo em relação ao requisito básico, que é definido a 

partir de acordos internacionais” (RAMIREZ et al., 2012). 

O grau B é atribuído quando simplesmente atende ao requisito. “Os níveis C e D são 

diferenciados pelo contexto em que a organização está situada”. Quando a empresa fere os 

requisitos básicos em um contexto onde os mesmos não são respeitados por nenhuma 

organização, a mesma é classificada no nível C. Quando o contexto é respeitado amplamente e 

mesmo assim a empresa avaliada não respeita, a nota atribuída é D (UGAYA et al., 2014). 

Uma questão relevante a esse método que é levantada por Ramirez, Petti e Ugaya (2014) 

e é o fato de que organizações com um posicionamento proativo ou com diversos são avaliadas 

da mesma maneira. Outro ponto é quando uma organização que promove ações sociais 

proativas ela tem um papel de influenciar outras empresas. 

Para o método SAM proposto por Ramirez et al. (2014) é necessário a busca de 

evidências do posicionamento da organização para cada subcategoria relacionada a cada 

público. São entendidas por evidências documentos, procedimentos, regras, práticas ou 

qualquer forma de ação por parte da organização que comprove o preenchimento do requisito 

básico avaliado. 

Neste método é necessário elaborar um questionário baseado no Guia UNEP 

(GUIDELINES..., 2009) referenciando cada subcategoria para cada um dos públicos a ser 

avaliado. As perguntas devem buscar responder se a empresa, produto ou processo avaliado 

preenche os requisitos básicos e se eles envolvem intencionalmente a cadeia de valor. Além 

disso, é importante que as respostas sejam dadas por mais de uma fonte para possibilitar a 

triangulação das informações obtidas (RAMIREZ et al., 2014). 

 

2.3 PÚBLICO: COMUNIDADE LOCAL 

 

O conceito de stakeholder, traduzido como público de interesse, ou parte interessada 

é um dos mais utilizados nos estudos sobre gestão de sustentabilidade (FREEMAN, HORISCH; 

SCHALTEGGER, 2014). O texto original de Freeman (1984) que iniciou a teoria a respeito 

dos stakeholders descreve as partes interessadas como grupos e/ou indivíduos que afetam ou 

podem ser afetados por uma organização. 

Para esse estudo, a unidade de análise não é a organização em si, mas a relação da 

organização com seus públicos de interesse (FREEMAN et al., 2010). Considerando que os 

públicos cooperam baseados em valores, é necessário a criação de interesses mútuos e a 
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sustentabilidade é uma destes valores onde os públicos cooperam (FREEMAN, HORISCH; 

SCHALTEGGER, 2014). 

A ISO 26000 destaca que as organizações podem ter muitas partes interessadas e que 

esses diferentes públicos têm interesses variados e, em alguns momentos, conflitantes. O 

documento cita como exemplo, os interesses dos residentes da comunidade poderiam incluir os 

impactos econômicos positivos de uma organização, como emprego, e os impactos ambientais 

negativos da mesma organização, como poluição (ABNT, 2010). 

Para Freeman, Horisch e Schaltegger (2014) o fortalecimento do conceito de 

sustentabilidade, a criação de interesses mútuos e o empoderamento dos públicos para agirem 

como intermediários a favor do meio ambiente pode indicar como a relação com os públicos de 

interesse podem valorizar as ações corporativas sustentáveis. 

Essa mesma lógica apresentada pelos autores para as questões de sustentabilidade pode 

ser aplicada para as questões sociais apresentadas no guia UNEP e que serão detalhadas na 

próxima sessão sobre um público específico: comunidade local. 

 

2.3.1 Conceito de comunidade local 
 

O público que iremos abordar neste estudo de ACV-S será a comunidade vizinha a 

unidade industrial localizada próxima a indústria química na qual iremos avaliar. Para entender 

como definir quem são os indivíduos ou grupos sociais que serão caracterizados como tal 

buscamos algumas definições de comunidade local. Para a ISO 26000, o termo comunidade 

refere-se a: 

Assentamentos residenciais ou outros assentamentos sociais localizados em uma área 

geográfica que tem proximidade física com as instalações de uma organização ou que 

está dentro das áreas de impacto de uma organização. A área e os membros da 

comunidade afetados pelos impactos de uma organização irão variar de acordo com o 

contexto e, principalmente, de acordo com o tamanho e a natureza desses impactos 

(ABNT, 2010). 

Para Maciel e Ivins (2011) comunidade pode ter uma abordagem geográfica ou de 

interesse, como por exemplo uma comunidade virtual, que pode ser eletiva ou intencional, com 

temas que unem grupos de pessoas com interesses comuns, tais como crenças religiosas, 

orientação sexual, ocupação ou origem étnica. Pode também ser uma “comunidade de pertence” 

que tem foco no significado, no simbolismo e na identidade comum. E por fim pode ser também 

uma comunidade no sentido de comunhão, que é considerada pelo autor como “uma conexão 

ideal e profunda, produzindo um forte sentido de apego a um lugar, grupo, ou ideia, e assim 

gera um espírito de comunidade". 
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Já Thomson e Boutilier (2011) analisam que as comunidades são modeladas por sua 

estrutura. (1). Podem existir grupos isolados, que não constituem uma comunidade ou ainda 

comunidade que não tenha núcleo. Um agregado de grupos que não conversam entre si. (2) 

Pode também ser uma elite que funciona como ponto central e que age como porta-voz da 

comunidade. Esta elite que se propõe a falar por todos, que pode colocar os seus próprios 

interesses à frente dos interesses de toda a comunidade e que se mantém no poder para deixar 

a comunidade dividida, ignorante ou intimidada. (3). Ainda pode-se considerar a comunidade 

disfuncional onde existem vários núcleos. Não é uma comunidade com coesão. Podem existir 

várias facções, que criam e destroem alianças continuamente. (4) Por fim, é possível encontrar 

a comunidade equilibrada, onde a comunidade toma decisões que incluem todos os membros e 

que irá trabalhar para o benefício de todos. 

Considerando todas essas características, conclui-se que o relacionamento transparente 

e dialógico preconizado pela ISO 26000 constitui um desafio para as empresas na medida em 

que é recomendado que esse relacionamento seja baseado no envolvimento da comunidade para 

contribuir com o seu desenvolvimento. Esse envolvimento, seja individualmente ou por meio 

de associações, visando o bem comum, ajuda a fortalecer a sociedade civil. “As organizações 

que se engajam de maneira respeitosa com a comunidade e suas instituições refletem e reforçam 

valores democráticos e cívicos” (ABNT, 2010). 

Entendendo esse desafio iremos verificar na próxima sessão como os documentos de 

referência da UNEP/SETAC detalham o público “Comunidade Local” no contexto da prática 

da ACV-S, podem concluir com a definição trazida neste documento que a “comunidade inclui 

indivíduos ou grupos que possam ser afetados pelas ações ou produtos de uma organização”. 

Considerando esse conceito buscaremos identificar com nas referências quais as principais 

questões sociais relevantes para esse público, para que possamos embasar a avaliação de 

impactos sociais proposta neste estudo. 

 

2.3.2 Comunidade local nos documentos de referencia 

 

O segundo documento laçado pela UNEP/SETAC que detalha cada um dos públicos 

propostos pelo guia original e detalha cada uma das subcategorias ligadas a esse público será o 

foco desta sessão. 

 

Tabela 1 – Subcategorias UNEP para o público Comunidade Local 

Subcategorias para o público 

COMUNIDADE LOCAL 
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Reassentamento e Migração 

Engajamento da Comunidade 

Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 

Emprego local 

Acesso a recursos imateriais 

Acesso a recursos materiais 

Riscos para saúde e segurança 

Condições de vida seguras 

Fonte: Adaptado de (THE METHODOLOGICAL..., 2013) 

 

Nesta fase da pesquisa será detalhada cada subcategoria relativa à Comunidade Local 

com o objetivo de conhecer todas, e embasar a escolha das questões relevantes a realidade 

pesquisada na fase de escopo. 

 

Reassentamento e migração 

Entende-se por reassentamento involuntário pode acontecer quando uma empresa, 

direta ou indiretamente, retirar indivíduos ou grupos de suas terras de origem ou seus recursos 

necessários para sobrevivência. Migração pode ser considerado qualquer processo onde a 

atuação empresarial leva pessoas a se mudar em busca de emprego, por exemplo. 

As duas situações podem levar a necessidades de adaptação, tanto dos indivíduos 

diretamente envolvidos nos processos, bem como das comunidades que estão recebendo ou 

perdendo membros. A UNEP recomenda que “a organização deve considerar como seus 

trabalhadores irão se integrar com os residentes permanentes. A empresa pode promover 

oportunidade de educação e comunicação entre os migrantes e os residentes para minimizar 

riscos tais como violência e prostituição”. A organização trata ainda de salvaguardas no caso 

de reassentamento, incluindo compensações legais, justas e adequadas, como preconizado no 

Pacto Global da ONU. 

Para avaliar esse indicador deve ser verificado se a empresa contribui para a migração 

ou reassentamento de pessoal ou grupos. Dados quantitativos podem descrever a quantidade de 

pessoas chegando ou saindo da localidade por questões ligadas ao trabalho. Dados qualitativos 

e semiquantitativos podem classificar a força da política da empresa em relação a 

reassentamento de membros da comunidade ou sobre os procedimentos para incorporar os 

migrantes a vida da comunidade. 
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Como essa questão é importante para o desenvolvimento sustentável a medida em que 

pode causar impactos socioeconômicos de longo prazo, alguns documentos de referência 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de indicadores. 

 

Engajamento da Comunidade 

As organizações devem considerar a comunidade no desenvolvimento e 

implementação de políticas de negócios, particularmente aqueles que podem ter seu meio 

ambiente, saúde ou bem-estar afetados pelas suas atividades da empresa. O engajamento 

comunitário deve proporcionar aos membros da comunidade e seus representantes uma voz 

ativa na relação com a empresa. Além disso, os representantes da empresa em todos os níveis 

devem estar engajados de maneira permanente neste processo.  

Outra maneira da organização desenvolver um engajamento comunitário ativo é 

através do envolvimento direto nas iniciativas da comunidade inclusive através do 

financiamento de projetos comunitários. 

Nesta subcategoria pode ser avaliado se a empresa inclui as questões relativas a 

comunidade local no seu processo de decisão. Deve também considerar o quanto a organização 

está envolvida com a comunidade de maneira mais genérica. 

Todas as ações aqui descritas podem contribuir em grande grau para os aspectos de 

responsabilidade social na medida e que empodera a comunidade no processo de decisão, 

inclusive no que diz respeito a atuação da empresa. 

Para essa subcategoria dados qualitativos e semiquantitativos descrever a força de 

padrões escritos que demonstrem o quanto a empresa encoraja o engajamento da comunidade, 

a diversidade dos representantes da comunidade envolvidos com a organização. Dados 

quantitativos podem mostrar quantos encontros e reuniões são promovidos para o engajamento 

da comunidade e o quanto a empresa investe em projetos da comunidade. 

 

Patrimônio Cultural 

O conceito de patrimônio cultural entendido no guia inclui a linguagem, práticas 

sociais e religiosas, o conhecimento e artesanato, assim como objetos e espaços culturais. 

Convenções internacionais de direitos humanos asseguram o direito de os indivíduos 

preservarem seu patrimônio cultural, incluindo a pratica e preservação de culturas tradicionais 

e crenças religiosas. 

As empresas podem se engajar na preservação cultural encorajando o uso sustentável 

de produtos tradicionais e artesanatos, desde seu design até o método de produção, incluindo a 
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agricultura e vestuário. É importante que as organizações reconheçam a patrimônio cultural 

local e respeitem o direito de cada membro da comunidade de buscar o desenvolvimento 

cultural. 

Para avaliar essa subcategoria dados qualitativos e semiquantitativos descrevam as 

políticas endereçadas a proteção do patrimônio cultural ou o uso de conhecimento tradicional 

no processo de produção, ou até a incorporação de artesanato local nos produtos de uma 

empresa poderão ser utilizados. A simples disponibilização de informações na língua ou dialeto 

local pode ser um fator importante na relação com uma comunidade tradicional. A quantidade 

de vezes que foram registradas reclamações por parte da comunidade sobre discriminação 

podem gerar dados quantitativos sobre essa questão. 

 

Respeito aos direitos dos indígenas 

O respeito a esse público inclui o direito à terra, recursos, integridade cultural, 

independência de gestão e de governo. A UNEP recomenda que as organizações devem se 

engajar com esse público para obter seu consentimento se as ações da empresa forem afetar 

seus direitos e não devem afetar as movimentações territoriais quando atuando em terras 

indígenas. Essas interações podem ser uma importante oportunidade para aprender com o 

conhecimento tradicional. Outra questão é a não discriminação quando pessoas de origem 

indígena buscam uma colocação profissional junto à organização. 

Os dados para verificação de práticas e políticas nesta subcategoria podem expressar 

o quanto a organização está preocupada com essa população e suas especificidades através da 

força de suas políticas locais de respeito aos direitos indígenas, bem como se existe a 

participação desta população nas reuniões com a comunidade, ou até se existem encontros 

específicos. 

 

Emprego local 

A preferência de contratação de mão de obra local pode representar um importante 

incremento na economia local e uma oportunidade de qualificação de membros da comunidade. 

Organizações que desenvolvem um relacionamento com fornecedores locais também 

encorajam o desenvolvimento e podem ter um efeito particularmente importante quando 

contratam empregados para posições de gerenciais, na medida em que eles provavelmente irão 

encorajar a uma comunicação aberta e uma relação de confiança com a comunidade.  
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Um ponto importante destacado pela UNEP no guia é que os empregados locais 

possuem uma um conhecimento único de importantes questões relativas a comunidade e podem 

ajudar a empresa a construir uma relação robusta com a comunidade. 

Para essa subcategoria dados quantitativos estão disponíveis como por exemplo o 

percentual de empregados locais fazem parte da força de trabalho ou o valor investido com 

fornecedores locais. A política de contratação local ou de preferência de fornecedores locais, 

pode ser um dado qualitativo relevante. 

 

Acesso a recursos imateriais 

Segundo a UNEP, para a prática da ACV-S pode-se entender por recursos imateriais 

serviços comunitários, direito à propriedade intelectual, liberdade de expressão e acesso à 

informação. O documento de referência sugere que as organizações desenvolvam uma relação 

com a comunidade no intuito de melhorar o acesso a esses recursos através da promoção de 

serviços comunitários como saúde, educação e programas de crédito social.  

A promoção do acesso a esses recursos também pode se dar através a transferência de 

conhecimento, tecnologia e competências com a comunidade. O respeito à propriedade 

intelectual, além do respeito e preservação dos direitos econômicos e morais dos criadores de 

propriedades intelectuais são outra forma das empresas se comprometerem com a questão. Já a 

restrição da liberdade de expressão entre empregados ou da comunidade e suas implicações e 

consequências devem ser uma preocupação das empresas. 

Para essa subcategoria os dados podem descrever o histórico de esforços da 

organização para promover ações ligadas serviços comunitários ou o registro de patentes ou se 

já houveram pessoas presas no contexto de conflito com a organização, bem como se existem 

políticas específicas sobre esses temas. 

 

Acesso a recursos materiais 

A comunidade e as empresas devem compartilhar o uso de recursos e tem interesse 

mútuo em proteger e melhorar a quantidade e qualidade dos recursos locais e a infraestrutura. 

O aumento da operação em um determinado local pode aumentar o potencial de representar 

esgotamento dos recursos naturais. 

As organizações devem conduzir seus negócios avaliando o risco de potenciais 

conflitos, especialmente em países emergentes e com históricos de conflitos. A UNEP 

recomenda que planos de gerenciamento de riscos devem ser instituídos para prevenir, mitigar 

e controlar danos ambientais, incluindo a prevenção a poluição e o descarte de resíduos. As 
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empresas também podem se engajar com a comunidade em projetos que visem o uso sustentável 

destes recursos e se comprometer com sistemas de gestão ambiental e com a própria avaliação 

de impactos ambientais propostas pela ACV Ambiental. 

Por outro lado, o documento analisa que as comunidades podem se beneficiar das 

melhorias de infraestrutura consequência da atuação das empresas. Pavimentação de ruas e 

estradas, sistemas de gerenciamento de resíduos podem representar efeitos de longo prazo para 

o desenvolvimento da economia local. 

Portanto, nesta categoria pode ser avaliado o quanto as organizações respeitam, 

protegem, proporcionam ou melhoram o acesso da comunidade aos recursos materiais, sejam 

eles naturais ou estruturais. Esses indicadores poderão revelar impactos negativos e positivos 

da atuação das empresas em determinada localidade ou até um país específico. 

Essa avaliação pode ter dados semiquantitativos para classificar a avalição de risco 

operacional que um potencial conflito pode gerar ou dados qualitativos que descrevam como a 

empresa contribui para a melhoria na infraestrutura da comunidade ou até mesmo como é feito 

e gerenciamento de impactos ambientais de suas atividades. 

 

Risco para a saúde e segurança 

A UNEP considera que as operações de uma empresa podem causar impactos a 

segurança de uma comunidade devido a acidentes ou provocar desastres naturais, como por 

exemplo o causado a cidade de Mariana pelo Samarco, em 2015. As poluições sonoras, 

odorífera, visual, luminosa, de vibração, de emissões eletromagnéticas, radioativa, agentes 

infecciosos, emissões sem um ponto de partida definido e perigos biológicos causadas pelas 

empresas podem representar riscos à saúde e o bem-estar das comunidades (ABNT, 2010). 

Além disso, algumas doenças relacionadas ao trabalho, ou ao fluxo de pessoas, ou ao 

uso dos recursos naturais podem também causar impactos nas comunidades e no meio ambiente. 

Devemos considerar também que o ônus financeiro e social de doenças ocupacionais, lesões e 

óbitos relacionados ao trabalho é alto, não só para a empresa, mas também para a sociedade 

(ABNT, 2010). 

É considerado uma boa prática que a organização desenvolva e implemente atividades 

de conscientização e procedimentos de resposta a emergências para reduzir e mitigar impactos 

ambientais na saúde e na segurança, causados por acidentes, e para divulgar informações sobre 

incidentes ambientais às autoridades competentes e às comunidades locais (ABNT, 2010). 

Outro ponto levantado pela UNEP é que as organizações é que as empresas podem 

contribuir para os serviços de saúde da comunidade compartilhando os serviços destinados aos 
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empregados, por exemplo. Outra atuação esperada é a transparência na comunicação de riscos 

e possíveis impactos a saúde das comunidades que vivem em torno de suas unidades, além de 

remediar qualquer dano eventualmente causado. 

Pode-se verificar a atuação das empresas em uma ACV-S considerando dados 

qualitativos que demonstrem o esforça das organizações em contribuir para a preservação da 

qualidade da saúde e segurança da comunidade e dos trabalhadores, bem como gerencia os 

riscos operacionais. Dados semiquantitativos poderão classificar como a organização gerencia 

a segurança no ambiente de trabalho. Dados quantitativos podem fornecer informações 

genéricas sobre áreas mais poluídas, ou com altas taxas de doenças. 

 

 

Condições de vida segura 

As atividades produtivas de uma organização podem contribuir com as condições 

inseguras de vida em uma comunidade que já possui tensões e conflitos regionais. Em algumas 

localidades medidas intensivas para garantir a segurança das instalações ou de outros 

patrimônios podem ser necessárias. Ao mesmo tempo, quando uma empresa chega em uma 

localidade reconhecendo essa realidade, pode contribuir para a melhoria nas condições de vida 

desta comunidade com ações responsáveis. 

Em algumas circunstâncias e ambientes em que as organizações atuam elas podem 

enfrentar desafios e dilemas referentes aos direitos humanos, ou até mesmo contribuir para a 

violações dos direitos humanos. Alguns dos cenários descritos pela ISO 26000, podem ser de 

conflito ou extrema instabilidade política, ou de falência do sistema democrático ou judiciário, 

até a ausência de direitos políticos e outros direitos civis (ABNT, 2010). 

Os estados têm a responsabilidade de proteger os direitos humanos. O setor privado 

deve respeitar e proteger esses direitos. Tanto para a UNEP quanto para a norma ISO, as 

organizações não devem se tornar cumplices destas situações.  

No contexto jurídico, cumplicidade é definida em algumas jurisdições como um ato 

ou omissão com efeito substancial no cometimento de um ato ilegal, como um crime, 

quando há conhecimento ou intenção de contribuir para esse ato ilegal. Fora do 

contexto jurídico, [...] uma organização pode ser considerada cúmplice quando 

colaborar com o cometimento de atos indevidos por outros que desrespeitem ou não 

sejam consistentes com normas internacionais de comportamento que a organização, 

por meio do exercício da due diligence, saiba ou convém que saiba que provocariam 

impactos negativos substanciais na sociedade, na economia ou no meio ambiente 

(ABNT, 2010). 

A norma ainda define dois outros tipos mais complexos e velados de cumplicidade. A 

“vantajosa” que ocorre quando uma organização obtém vantagem diretamente da violação dos 
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direitos humanos cometida por terceiros e a “silenciosa” que é caracterizada quando uma 

organização deixa de levar ao conhecimento das autoridades competentes violações 

sistemáticas ou contínuas dos direitos humanos (ABNT, 2010). 

A recomendação do guia metodológico é que a organização deve treinar e monitorar a 

atuação das empresas contratadas por ela em padrões internacionais de conduta. Outra ação 

relevante indicada é o engajamento do governos e comunidades na busca das melhores práticas 

de segurança. 

Para evidenciar a conduta das organizações nesta subcategoria os dados podem ser 

qualitativos que descrevam a existência de políticas de gerenciamento de segurança, 

treinamento e monitoramento da cadeia de valor. Dados quantitativos sobre incidentes 

registrados de violações de direitos humanos na região pesquisada ou de reclamações contra a 

atuação da empresa, ou até os índices locais de mortes não naturais. 

Todas essas subcategorias indicadas no guia metodológico da UNEP para o público 

comunidade reúnem diversos temas tratados pela responsabilidade social corporativa. Diversos 

documentos foram utilizados pela UNEP para a construção destas orientações. O quadro abaixo 

demonstra como foi realizada a construção. 

 

(continua) 

Documento Subcategoria 

Agenda 21 
Patrimônio Cultural 

Acesso a recursos imateriais 

Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação 
Riscos para saúde e segurança 

Convenção para preservação do patrimônio cultural intangível 
Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 

Convenção sobre Acesso à Informação, Participação do Público na 

Decisão e Acesso a Questões de Justiça Ambiental (Convenção de 

Aarhus) 

Engajamento da Comunidade 

Acesso a recursos imateriais 

Riscos para saúde e segurança 

Convenção sobre a Diversidade Biológica 

Acesso a recursos imateriais 

Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais 
Patrimônio Cultural 

G4 Diretrizes de Relatórios de Sustentabilidade, Indicadores de 

Desempenho Ambiental 
Acesso a recursos imateriais 

Padrões de Desempenho da IFC sobre Sustentabilidade Social e 

Ambiental 
Acesso a recursos imateriais 

Convenção 122 da OIT sobre a política de emprego Emprego local 

Convenção da OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais 
Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 
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Convenção 174 da OIT sobre a prevenção de acidentes industriais 

graves 
Riscos para saúde e segurança 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial 
Patrimônio Cultural 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

Reassentamento e Migração 

Acesso a recursos imateriais 

Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 

Condições de vida seguras 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Patrimônio Cultural 

Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e Agricultura 
Respeito ao direito dos indígenas 

ISO 14000: Gestão Ambiental Acesso a recursos imateriais 

ISO 26000: Orientação sobre Responsabilidade Social Acesso a recursos imateriais 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Acesso a recursos imateriais 

(conclusão) 

Normas sobre as Responsabilidades das Empresas Transnacionais e 

Outras Empresas Comerciais em Matéria de Direitos Humanos 
Acesso a recursos imateriais 

Orientações da OCDE para Empresas Multinacionais (Ambiente e 

Comentário sobre o Ambiente) 
Acesso a recursos imateriais 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Acesso a recursos imateriais 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Reassentamento e Migração 

Riscos para saúde e segurança 

Respeito ao direito dos indígenas 

Patrimônio Cultural 

Condições de vida seguras 

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
Condições de vida seguras 

Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do 

Crime de Genocídio 
Condições de vida seguras 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU Condições de vida seguras 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Indígenas da ONU 

Reassentamento e Migração 

Patrimônio Cultural 

Respeito ao direito dos indígenas 

Pacto Global da ONU Acesso a recursos imateriais 

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural Patrimônio Cultural 

Quadro 4 – Referências da UNEP nas folhas metodológicas para o público “Comunidade Local”. 

Fonte: Adaptado de (THE METHODOLOGICAL..., 2013). 

 

Note-se que na época do lançamento do documento UNEP, o GRI anda utilizava a 

versão G3 das Diretrizes de Relatórios de Sustentabilidade, Indicadores de Desempenho 

Ambiental. Neste quadro a versão foi atualizada para G4. 

 

2.4 PARADA DE MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA QUÍMICA 
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As paradas de manutenção são processos de extrema importância para a indústria 

química. Segundo Kardec e Nascif (2009), para que uma empresa alcance a excelência 

empresarial é necessário que uma empresa pense estrategicamente na manutenção integrada a 

operação. Nos próximos itens será apresentada uma visão atual da indústria química e da 

importância dos processos de manutenção para esse segmento. 

 

2.4.1 A indústria química 

 

Segundo WONGTSCHOWSKI (2011a) química é um setor estratégico em todas as 

economias, com presença marcante em praticamente todas as cadeias produtivas. As maiores 

economias do mundo também sejam líderes na fabricação de produtos químicos. Considerando 

a colocação do autor entende-se a importância deste segmento industrial para o Brasil. 

A indústria química não é familiar ao grande público pois muitas vezes não produz ou 

comercializa produtos para o consumidor final. Ela é uma indústria meio para as diferentes 

atividades da economia, tal como para a agroindústria que se utiliza dos fertilizantes e dos 

defensivos agrícolas produzidos pela indústria química. No setor extrativista a indústria 

química está presente nos minerais, petróleo e na própria siderurgia. “Na indústria de 

transformação a química é a essência da petroquímica, da farmacêutica, dos cosméticos e 

produtos de limpeza além de contribuir nos materiais da construção civil e ser a grande 

fornecedora do setor têxtil” (ANTUNES, 2013). 

 

2.4.1.1 Histórico 

 

No início do século 19, materiais de origem mineral eram utilizados pelas indústrias 

que surgiam, com destaque para o carvão, os minérios, o cloreto de sódio e o salitre. No início 

do século 20, materiais de origem vegetal, como o látex, o etanol e os óleos vegetais, passaram 

a fazer parte dos insumos da indústria química. Nesta época, descobriu-se o petróleo iria 

substituir o carvão, na produção de combustíveis e, depois, na segunda metade do século 20, 

tomando espaço dos materiais de origem vegetal, com o desenvolvimento dos produtos 

petroquímicos.  

O crescimento da produção de petróleo estimulou a de gás natural, e o etano contido 

nesse gás tornou-se nas últimas décadas uma matéria-prima importante para a indústria 

petroquímica. Mais recentemente, as preocupações econômicas decorrentes dos ‘choques do 

petróleo’ (os aumentos súbitos dos preços internacionais, em 1973 e 1979/1980) e a crescente 

percepção ambiental, principalmente dos problemas associados à emissão de gases que 



65 

contribuem para o aquecimento global levaram a sociedade mundial a defender a adoção de 

critérios de sustentabilidade em todos os setores produtivos. 

Na indústria química, esses critérios incluem a substituição das matérias-primas 

convencionais por outras, renováveis, em especial aquelas obtidas do reino vegetal, como 

açúcar, óleos vegetais, álcool (etanol) e outros (WONGTSCHOWSKI, 2011b). 

Durante o mais recente evento da indústria química no Brasil, o presidente do conselho 

da Basf apresentou alguns dados sobre a indústria química no mundo, resumidos na imagem 

abaixo: 

 
Figura 6 – Participação das economias emergentes crescimento global da indústria química 

Fonte: ABIQUIM (2016a) 

 

O gráfico mostra que chamadas economias emergentes são responsáveis pelo 

crescimento global da indústria, considerando a produção real do setor, excluindo o segmento 

de farmacos, entre 2010 e 2020, em dólares americanos. À partir destes dados entende-se a 

importancia deste setor para a economia global. 

 

2.4.1.2 Os produtos da indústria química 

 

Na produção de matérias–primas a indústria química fornece para vários segmentos. 

Desde de medicamentos (os insumos farmacêuticos ativos– fármacos), até produtos de limpeza 

e cosméticos, de brinquedos e artigos de uso doméstico (polímeros como polietileno, 

policloreto de vinila – PVC, poliestireno), de garrafas e embalagens (politereftalato de etileno 

– PET) e de artigos de cama, mesa e banho e roupas (fibras sintéticas, como náilon, poliéster e 

acrílico). Além disso, seus produtos são usados para purificar a água e para tratar efluentes 

domésticos e industriais. As indústrias químicas também produzem matérias-primas para outros 
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setores, como fibras sintéticas usadas pelas indústrias têxteis, e também borracha sintética e 

filamentos destinados às indústrias de pneus e outros artefatos (WONGTSCHOWSKI, 2011b). 

Amônia e ureia, obtidas a partir de gás natural, e ácido sulfúrico, ácido fosfórico e 

cloreto de potássio constituem a base da indústria de fertilizantes. Outros produtos derivados 

de materiais minerais, como a soda cáustica e os sais e óxidos metálicos, também são de grande 

importância na indústria química. 

Os petroquímicos básicos (hidrocarbonetos como eteno, propeno, benzeno, tolueno e 

xilenos) são utilizados na elaboração de produtos químicos intermediários (óxido de eteno, 

óxido de propeno, cloreto de vinila, estireno e ácido tereftálico) e finais (resinas termoplásticas, 

resinas termofixas, tensoativos, solventes) que são fornecidos, por exemplo, para à fabricação 

de tintas, solventes, pigmentos e resinas, bem como adesivos, selantes, tintas e revestimentos. 

Além disso, alguns desses compostos são matérias-primas para produtos de 

transformação obtidos por meio de processos como moldagem térmica, sopro e injeção. Dessa 

forma são fabricados filmes plásticos, embalagens, estruturas (para móveis, televisores, 

computadores e variados aparelhos), utensílios domésticos, brinquedos, calçados etc 

(WONGTSCHOWSKI, 2011a). 

 

2.4.1.3 Industria Química no Brasil 

 

A indústria química no Brasil é bastante antiga. Na literatura encontra-se referências a 

ela no início do século 19, substâncias, como açúcar, aguardente, medicamentos, potassa, 

barrilha, salitre, cloreto de amônio e cal, produzidos com base em processos químicos. “Ainda 

na primeira metade do século 19, foram fundadas no país cinco fábricas de pólvora, 30 fábricas 

de sabões e velas e 10 fábricas de produtos químicos diversos” (WONGTSCHOWSKI, 2011a). 

Após esse período embrionário no século 19 até cerca de 1960 mais de 150 unidades 

industriais do setor químico foram abertas no Brasil, nas mais variadas atividade, tais como 

extração mineral e vegetal, refino de petróleo e produção de fertilizantes, produtos químicos 

inorgânicos, papel, cimento, vidro, fármacos, explosivos, açúcar e álcool, produtos 

alcoolquímicos, entre outros. A partir de 1965, a modernização e crescimento da indústria 

química brasileira ficou evidente com a implantação de três polos petroquímicos com unidades 

fabris com tecnologia mais avançada da época (WONGTSCHOWSKI, 2011b). 

A indústria química brasileira ocupava em 2014, o sexto lugar no ranking mundial 

considerando o faturamento líquido do setor. Em 2015, o Brasil caiu para o 8º lugar, segundo a 
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ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química. A figura abaixo mostra os principais 

países atuando no segmento no mundo. 

 

 
Figura 7 – Faturamento líquido da indústria química mundial 

Fonte: ABIQUIM (2016a). 

 

Atualmente no Brasil, a indústria química tem sua produção quase inteiramente 

voltada para atendimento do mercado doméstico. A maior parte da produção química brasileira 

está centrada em produtos petroquímicos básicos e de segunda geração, principalmente resinas 

termoplásticas (NOGUEIRA, 2012). 

Analisando os números da indústria química teve, em 2015, um faturamento líquido 

estimado de US$ 112,4 bilhões, considerados os seus segmentos: produtos químicos industriais, 

farmacêuticos, fertilizantes, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, defensivos agrícolas, 

sabões e detergentes, tintas, esmaltes e vernizes, fibras artificiais e sintéticas. Só o faturamento 

líquido do segmento de produtos químicos industriais atingiu em 2015 o valor estimado de US$ 

54,9 bilhões (ABIQUIM, 2016a). 

O faturamento previsto para o ano de 2016 é de 113,5 bilhões segundo a Abiquim, 

muito próximo ao ano de 2015, com um inexpressivo crescimento próximo a 1%. O segmento 

de produto químicos industriais continua sendo o maior, mas não houve crescimento como pode 

ser visto na figura abaixo. 
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Figura 8 – Faturamento líquido da indústria química brasileira por segmento 

Fonte: ABIQUIM (2016a). 

 

Se analisarmos a série histórica o crescimento entre 2015 e 2016 foi o menor desde o 

decrescimento vivenciado entre os anos de 2008 e 2009, quando tivemos uma grande crise 

econômica mundial. É possível notar na figura abaixo o efeito do câmbio para a indústrias, pois 

a evolução dos resultados em dólares é levemente diferente do que se consideramos os 

resultados em reais. 

 

 
Figura 9 – A indústria química brasileira: Evolução do faturamento líquido 

Fonte: ABIQUIM (2016a). 
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A participação da indústria química no PIB, apesar de ter caído significativamente 

desde 3004, quando chegou a 3,6% ainda está na casa dos 2,5% sobre o PIB total. Os números 

reais podem ser verificados no gráfico abaixo. 

 

 
Figura 10 – Participação da química no PIB Total 

Fonte: ABIQUIM (2016a). 

 

Segundo dados da Abiquim o Brasil tem hoje 976 fábricas de produtos químicos de 

uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira. Elas estão distribuídas em 

19, dos 26 estados da federação. O estado de São Paulo concentra 558 delas, seguido de longe 

Rio de Janeiro com 71 fábricas. A tabela abaixo mostra como essas fábricas estão distribuídas 

no território nacional. 

 

Tabela 2 – Distribuição das fábricas químicas pelos estados brasileiros 

Estado 
Número de fábricas de 

produtos químicos 

São Paulo 558 

Rio de Janeiro 71 

Rio Grande do Sul 69 

Bahia 66 

Minas Gerais 58 

Paraná 53 

Santa Catarina 28 

Ceará 14 

Pernambuco 13 

Espirito Santo 7 

Amazonas 7 

Goiás 7 

Alagoas 6 

Sergipe 4 

Paraíba 4 

Pará 4 

Mato Grosso do Sul 4 
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Piauí 2 

Rio Grande do Norte 1 

Fonte: Adaptado de ABIQUIM (2016a). 

 

Sobre os investimentos nos próximos anos, verifica-se na figura abaixo que a indústria 

química prever continuar investindo, porém não no ritmo dos anos anteriores. Note que entre 

2014 e 2020 está previsto um investimento de US$ 4,1 bilhões. Um valor significativo, porem 

menor do que foi investido somente no ano de 2012. 

 

 
Figura 11 – Investimentos realizados e programados para a indústria química 

Fonte: ABIQUIM (2016a). 

 

Devemos considerar ainda que muito do investimento feito entre os anos de 2009 e 

2013 ainda não estão gerando receita, pois não entraram em operação até o momento. Isso 

significa que nos próximos anos a indústria estará aferindo os resultados destes US$ 14,9bilhões 

investidos no período. 

Concluímos a partir dos dados apresentados, que a indústria química no Brasil é um 

dos segmentos mais relevantes para a economia local, que cresceu expressivamente nos últimos 

15 anos. Apesar do crescimento evidenciado no passado ter modernizado o parque industrial 

nacional, os frutos desta modernização ainda irão dar resultados para a indústria, mas novos 

investimentos de grande porte não serão uma realidade para os próximos anos. 

 

2.4.1.4 Sustentabilidade na indústria química 

 

No ano de 2012, a Abiquim lançou um documento a respeito dos desafios de 

sustentabilidade para o segmento onde elencou tendências para a indústria química no marco 

da sustentabilidade. Os pontos abordados no documento foram divididos de acordo com sua 



71 

afinidade com os temas econômicos, sociais e ambientais de segurança que têm relevância para 

a indústria química como mostrado no quadro abaixo. 

 

(continua) 

Temas e desafios relevantes para a indústria química no marco da sustentabilidade 

Temas econômicos Temas sociais 
Temas ambientais 

e de segurança 

Geração de riqueza pela 

indústria química (investimentos, 

efeito multiplicador, acumulação de 

capital etc.) 

 

• Como maximizar a geração de 

valor econômico por parte da 

indústria química? 

Contribuição social da indústria 

química (emprego decente, ações e 

produtos 

éticos, filantropia, apoio à cultura, 

ações comunitárias etc.) 

 

• Como fabricar produtos químicos 

que tenham relevante função 

social? 

• Como melhor contribuir para a 

erradicação da pobreza e para a 

melhoria das condições 

socioeconômicas e culturais? 

Impactos das operações e 

produtos da indústria química 
(consumo de recursos naturais e de 

energia, descarte de rejeitos, 

prevenção de acidentes e resposta a 

emergências etc.) 

 

• Como minimizar ou eliminar os 

impactos das operações e produtos 

nas pessoas e no meio ambiente? 

Matérias-primas (aspectos 

econômicos: custo e 

disponibilidade) 

 

• Como garantir o adequado 

suprimento de matérias-primas a 

preços competitivos? 

Matérias-primas (aspectos sociais: 

royalties, ética no uso de 

biocombustíveis e matérias-primas 

de base renovável) 

 

• Como usar matérias primas de 

modo a otimizar seu valor social? 

Matérias-primas (aspectos 

ambientais: uso de recursos 

naturais, impactos ambientais da 

produção da matéria-prima) 

 

• Como minimizar o consumo de 

recursos naturais? 

(continuação) 

Ciência, tecnologia e inovação 
 

• Como aumentar a rapidez no 

desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação para 

atender à demanda? 

• Como introduzir novas 

tecnologias, como a nano e as 

biológicas, de forma rápida, porém 

segura e eficiente? Quais rotas, 

produtos e aplicações prevalecerão? 

• Como fazer a gestão do 

conhecimento em um ambiente de 

revolução na rapidez de sua 

geração e difusão? 

Empregos diretos e indiretos 
 

• Como oferecer empregos que 

preencham as necessidades sociais 

e pessoais dos trabalhadores da 

indústria? 

• Como influenciar na geração de 

empregos indiretos? 

Produtos seguros 
 

• Como desenvolver e estimular o 

uso de produtos seguros? 

Infraestrutura logística 
 

• Como otimizar a infraestrutura 

logística existente? 

• Como estimular a criação de 

infraestrutura logística mais 

eficiente? 

Papel da indústria química na 

qualidade de vida 
 

• Como desenvolver soluções que 

ajudem a maximizar a qualidade de 

vida das pessoas? 

Operações seguras 
 

• Como prevenir acidentes 

pessoais, de processo e de 

transporte? 
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Geração e uso de energia 
 

• Como garantir o adequado 

suprimento de energia a preços 

compatíveis? 

Formação de pessoas 
 

• Como formar as pessoas 

necessárias para trabalhar em 

empresas que estão cada dia mais 

sofisticadas, exigentes e expostas à 

competição? 

• Como desenvolver e manter 

cultura empresarial adequada para 

funcionar em ambientes em rápida 

transformação, buscando atender a 

padrões cada vez mais 

exigentes e voltados à 

sustentabilidade? 

Controle de emissões líquidas e 

gasosas 
 

• Como usar a energia com menor 

impacto ambiental possível? 

• Como contribuir para a redução 

da geração de gases de efeito estufa 

ao longo do ciclo de vida dos 

produtos e ajudar no combate às 

mudanças climáticas globais? 

• Como preservar os mananciais e 

demais corpos d’água? 

Gestão econômica de resíduos 

sólidos 
 

• Como transformar resíduos em 

matérias-primas em condições 

competitivas? 

Gestão social de resíduos sólidos 
 

• Como transformar resíduos em 

fontes de renda para populações de 

baixa renda de forma digna? 

Gestão ambiental de resíduos 

sólidos 
 

• Como minimizar a geração de 

resíduos sólidos? 

• Como fazer sua disposição 

adequada? 

Impactos econômicos de novos 

empreendimentos 
 

• Como maximizar os ganhos 

econômicos dos atuais e dos novos 

empreendimentos? 

Impactos sociais dos 

empreendimentos 
 

• Como maximizar os ganhos 

sociais dos atuais e dos novos 

empreendimentos? 

Impactos ambientais dos 

empreendimentos 
 

• Como minimizar os impactos 

ambientais dos atuais e dos novos 

empreendimentos? 

 

 

(conclusão) 

   Temas Transversais 

 

Gestão 
• Como manter a melhoria contínua do desempenho dos processos e produtos da indústria química? Como 

atingir a sustentabilidade? 

• Como criar e manter estruturas organizacionais ágeis, produtivas e inovadoras? 

• Como fazer a gestão integrada de todas as dimensões do negócio das empresas? 

• Como levar os valores de sustentabilidade do setor para suas cadeias de valor? 

• Como fazer com que as pequenas empresas químicas também atinjam os níveis de desempenho das maiores? 

 

Reputação e imagem 
• Como mudar a imagem da indústria e da química, de potencialmente suja e perigosa para cidadã e 

fornecedora de soluções sustentáveis? 

• Como garantir a satisfação dos acionistas e, ao mesmo tempo, atender às expectativas das demais partes 

interessadas? 

 

Regulação 
• Como fazer a defesa dos interesses do setor no marco da sustentabilidade? 

• Como manter o equilíbrio entre iniciativas voluntárias e as obrigações legais? Como estimular as primeiras e 

garantir a eficácia e eficiência das segundas? 

Quadro 5 – Temas e desafios relevantes para a indústria química no marco da sustentabilidade 

Fonte: CNI (2012). 
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O quadro demonstra uma visão ampliada da indústria para seus possíveis impactos 

sociais, bem como seu potencial em contribuir para a produção mais limpa, para a oferta de 

produtos mais social e ambientalmente responsáveis, bem como para contribuir com os desafios 

sociais do país. 

O documento reforça que a indústria química brasileira desempenha um importante 

papel no desenvolvimento do país e que vê a possibilidade de despontar como um líder mundial 

em sustentabilidade na área química. Algumas condições são reconhecidas como importantes 

para a assunção desta liderança sustentável tais como a abundância de recursos naturais e 

condições ambientais favoráveis à produção de biomassa, disponibilidade de matérias 

petroquímicas nacionais, relativa independência do contexto internacional devido a um grande 

mercado interno, abundância de fontes de energia renováveis e de áreas para instalação de 

novos empreendimentos (CNI, 2012). 

 

2.4.2 Parada de Manutenção 

 

Sendo uma indústria extremamente especializada e com muita tecnologia agregada as 

atividades fim da indústria química necessitam de outras atividades complementares, que 

permitem a continuidade operacional, como é o caso das intervenções de manutenção, que são 

definidas como sendo “todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou 

restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição especificada” (SILVA, 

RINALDI, LIMA, 2010). 

Existem diferentes tipos de manutenção que atendem a diferentes necessidades da 

indústria. A figura abaixo mostra os principais tipos. 
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Figura 12 – Esquema de gerenciamento de manutenção 

Fonte: Cirqueira (2013). 

 

No esquema acima as paradas de manutenção podem ser classificadas como 

manutenções baseadas na confiabilidade. A operacionalização das unidades de uma indústria 

química deve prever a necessidade de realizar as paradas de manutenção, que são intervenções 

que devem ocorrer em determinados períodos de tempos pré-definidos, cuja finalidade é a 

realização de uma manutenção preventiva em equipamentos ou sistemas, que não podem sofrer 

este tipo de intervenção quando a unidade está em operação (CIRQUEIRA, 2013) 

As paradas de manutenção são eventos que ocorrem em períodos pré-determinados 

de acordo com os planejamentos de parada e histórico das unidades produtivas. Como 

ocorre a paralisação de processos produtivos de grande escala, acréscimos de dias nas 

paralisações das unidades significam aumentos exorbitantes nos custos, ou melhor, na 

improdutividade que geraria lucros abundantes para as indústrias petroquímicas. Por 

isso a necessidade de planejamentos antecipados com prazos curtos e uso de grande 

quantidade de mão-de-obra apta e qualificada para a execução dos serviços. O 

cronograma decorrente do planejamento deve ser organizado de tal forma que 

possibilite acomodar os pacotes de trabalho em conjuntos que possibilitem o controle 

do projeto através das contas de controle (SOUZA; BARCAUÍ, 2014, p. 146-147). 

As atividades de manutenção podem ser divididas em dois tipos: corretiva, que é feita 

quando constatada a falha do equipamento, ou preventiva, que é feita de maneira sistemática, 

quando o equipamento está operacional, para que o mesmo não venha a falhar (SILVA; 

RINALDI; LIMA, 2010).  

Na indústria química, que normalmente opera de maneira contínua, deve se prever a 

necessidade realizar as Paradas Gerais de Manutenção, que são intervenções que devem ocorrer 

em determinados períodos de tempos pré-definidos, cuja finalidade é a realização de uma 

manutenção preventiva em equipamentos ou sistemas, que não podem sofrer este tipo de 

intervenção, quando a unidade está operando (SILVA; RINALDI; LIMA, 2010). 
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Segundo Vendrame (2005, p. 58), “as paradas programadas de plantas industriais, 

principalmente aquelas de grande porte, são eventos marcantes em uma unidade industrial”. 

Este momento pode ser entendido como um episódio atípico a indústria química, que trabalha 

em regime contínuo, pois durante este evento temos a maximização dos riscos de segurança, 

devido à elevada concentração de mão de obra, bem como o fluxo de energias, que eram 

contidas durante a operação e outras que se manifestam devido às intervenções de manutenção. 

Segundo Eidelwein et al. (2016), em processos contínuos, a manutenção adequada dos ativos 

representa um fator-chave de sucesso do negócio na medida em que paradas não programadas 

em máquinas críticas podem impactar fortemente nos indicadores de produção e, por 

consequência, nos indicadores econômicos.  

A indústria química é uma que trabalha neste contexto, com a função manutenção 

sendo responsável por parte significativa do tempo, da atenção e dos recursos. A área de 

manutenção, em função de seu caráter estratégico, deve ser gerenciada de forma holística, como 

parte importante do sistema produtivo (EIDELWEIN et al., 2016). 

Considerando o exposto, a tomada de decisão sobre a manutenção cresce em 

complexidade na medida em que se aprofunda a análise acerca do tema (EIDELWEIN et al., 

2016). Projetos de manutenção na indústria petroquímica têm seu diferencial principalmente no 

fato de os prazos serem muito curtos, em função da necessidade de se ter o equipamento em 

manutenção operando o mais antecipadamente possível para garantir a continuidade nos 

processos de produção (SOUZA; BARCAUÍ, 2014).   

Uma parada de manutenção é um evento crítico, e a sua operacionalização é composta 

por diversas atividades: de natureza operacional, que vai permitir a liberação e a execução dos 

serviços propostos; serviços de engenharia para execução dos novos projetos; atividades de 

manutenção realizadas por mão-de-obra especializada em mecânica, elétrica, instrumentação, 

caldeiraria ou serviços complementares, como é o caso da montagem de andaimes, uso de 

máquinas e outros que permitam a execução das tarefas. Contudo há outras atividades que vão 

criar os meios necessários, para possibilitar a execução do evento, como é o caso do 

armazenamento, transporte, instalações avançadas e outras que permitem a execução plena do 

evento (SILVA; RINALDI; LIMA, 2010). 

A literatura técnica divide o processo de parada de manutenção de algumas etapas. As 

principais são a pré-parada, parada e pós-parada como mostrado na figura abaixo. 
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Figura 13 – Fases do planejamento de paradas 

Fonte: Adaptado de SILVA, RINALDI, LIMA et al. (2010). 

 

É na fase de pré-parada, no momento de definição de definição dos modelos de 

contratos, na seleção de empresas e pessoas onde muitas medidas de mitigação podem 

acontecer. Segundo Silva, Rinaldi e Lima (2010) é a fase de execução onde é feita a verificação 

final das ações previstas no planejamento de parada; onde são criados os meios para execução 

dos serviços, que estão previstos para a parada, a consolidação e validação dos procedimentos 

operacionais, o treinamentos das pessoas e também o diligenciamento dos materiais, dos custos 

previstos e iniciada a contratação para execução dos diversos serviços propostos, bem como 

das atividades meio que darão suporte a execução da parada, tais como os serviços de 

infraestrutura. 

A parada em si é onde acontecem os serviços de manutenção propriamente ditos e é 

também onde a maior interação entre pessoas acontece. Nesta fase, pouco pode se fazer para 

controlar ou diminuir os impactos sociais. É somente possível interromper ou punir 

comportamentos considerados inapropriados pela empresa e pela sociedade. Essa etapa pode 

ser entendida como a realização do evento em toda a sua plenitude e requer o envolvimento de 

um grande número de pessoas. É a fase mais crítica pois necessita de acompanhamento 

constante, para permitir o redirecionamento de ações ou recursos, caso seja necessário (SILVA; 

RINALDI; LIMA, 2010). 

A fase denominada pós-parada é aquela que ocorre a após as fases de condicionamento 

e partida e consequentemente do retorno produtivo. Na pós-parada é o momento de avaliação e 

Planejamento

Pré parada

Liberação da 
unidade

Parada

Preparação e 
partida da 
unidade

Pós-parada

Resultado

Análise Crítica
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conclusão dos trabalhos. Nesta fase os impactos ocorridos nas fases anteriores poderão ser 

evidenciados. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

No guia metodológico a UNEP reconhece que a etapa que consome mais tempo no 

processo de inventário de ACV-S. Para coleta de dados de uma localidade específica, algumas 

opções são apresentadas: auditoria de documentos da organização, auditoria de documentos de 

terceiros, tais como estado ou ONG’s, metodologias participativas, entrevistas diretas ou 

semidiretas, grupos focais, questionários e surveys (GUIDELINES..., 2009). 

Para cada uma das subcategorias propostas para o público a ser estudado a UNEP 

sugere algumas possíveis fontes de dados para a avaliação dos impactos, sejam esses específicos 

de uma realidade ou genéricos de países e regiões. Nesta pesquisa serão levantados dados 

específicos da realidade estudada. 

Para validação dos dados coletados para uma ACV-S, os guias UNEP recomendam a 

triangulação em diferentes fontes de informação, sejam eles primários ou secundário, já que 

não existe uma relação física que relacionam o desempenho social e os processos de produção 

(HABERLAND et al., 2014). 

Segundo Marques (2015), a triangulação, metáfora de uso militar e em navegação, que 

prevê o uso de diversos pontos de referência para determinar a localização de em objeto é onde 

adotam-se mais de uma abordagem metodológica para tentar compreender um mesmo 

fenômeno. O objetivo da triangulação de dados é “abranger a máxima amplitude na descrição, 

análise crítica, explicação e compreensão do objeto de estudo”. 

CAMPBELL E COWTON (2015) sugerem que é necessária uma pesquisa mais 

qualitativa na literatura de gestão empresarial, incluindo estudos de caso únicos, que é a 

abordagem adotada neste trabalho. STAKE (2005) e YIN (2009) explicam que os estudos de 

caso são uma estratégia de pesquisa mais do que um método, consistente com LANG-LEY 

(1999) que postula que uma estratégia narrativa ajuda a construir uma imagem rica de um 

fenômeno único. Além da narrativa, a aplicação da sistemática proposta de aplicação de ACV-

S nas mudanças dinâmicas, nas práticas e no aprendizado dos gerentes ao longo do tempo. O 

resultado é uma descrição robusta, favorecendo a precisão sobre a generalização. 

Neste estudo, como será realizada aplicação da sistemática proposta em uma parada 

de manutenção, os dados foram coletados in loco: através de fontes primárias com a realização 

de entrevistas com representantes de diversos públicos que compõe a comunidade local e que 

tem conhecimento profissional ou vivencial com os impactos de uma parada de manutenção. 

De maneira complementar foram analisados dados de fontes secundárias como estatísticas 

governamentais sobre o município e registros de interações entre a comunidade e a empresa e 



79 

outros documentos levantados a partir das entrevistas. O quadro 6 apresenta detalhes da 

pesquisa realizada com representantes do público Comunidade Local, indicando os 

instrumentos utilizados e tipos de dados que os instrumentos deveriam apresentar para a 

avaliação pelo método proposto. 

 

Público 
Metodologia de coleta de 

dados 
Tipos de dados a ser analisados 

Empresa 

Entrevistas com profissionais 

que atuam no relacionamento 

com a comunidade local. 

 Importância dada a relação com a comunidade 

local; 

 Percepção de impactos gerados; 

 Existência de dados sistematizados sobre essa 

relação; 

 Existência de canais de diálogo com o público. 

Documentos  
 Padrões de interação com os públicos; 

 Registros de interações com o público. 

Poder Público 

Entrevistas com profissionais 

do município que atuam em 

contato com a comunidade 

local. 

 Percepção de impactos gerados; 

 Existência de registros sobre esses impactos; 

 Existência de ações para mitigação destes impactos. 

Documentos  

 Registros de impactos causados, direta ou 

indiretamente, pelas paradas de manutenção; 

 Registro de interações entre o poder público e a 

empresa tendo como motivador a parada de 

manutenção e seus impactos; 

 Dados socioeconômicos do município. 

Comunidade Local 

 

Entrevistas com 

representantes formais ou 

informais da comunidade 

local. 

 Percepção de impactos gerados; 

 Existência de registros sobre esses impactos; 

 Existência de ações para mitigação destes impactos; 

 Histórico de conflitos a respeito das paradas de 

manutenção. 

Documentos 
 Registro de interações com a empresa; 

 Registro de interações com o poder público. 

Quadro 6 – Resumo sobre a coleta de dados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A empresa pesquisa foi usada como amostra por ser uma referência nacional no seu 

segmento, empregando mais de que 1500 pessoas e onde os assuntos relacionados à RSC são 

considerados importantes. A busca pela gestão da excelência baseada no relacionamento com 

as partes interessadas fez com que a empresa conquistasse o Prêmio Nacional de Qualidade, o 

maior prêmio de gestão concedido a empresas atuantes no país. Isso também motivou a autora 

deste estudo a estruturar uma pesquisa para entender melhor os impactos desta atividade de 

extrema relevância para o segmento químico. 

 

3.1 ENTREVISTA 
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Haberland et al. (2014) recomendam que levantamento de dados primários in loco, seja 

utilizado como ferramenta “uma conversa informal visando preencher um questionário aberto, 

buscando uma riqueza maior de dados e detalhes junto ao entrevistado”. Neste estudo, seguindo 

a recomendação, considerou-se o conhecimento empírico, identificado em entrevistas com 

segmentos do público Comunidade Local identificado a partir dos Guias UNEP. 

 

3.1.1 Questionário 

 

Entrevistas semiestruturadas serão realizadas com representantes da comunidade, da 

empresa e do município no intuito de perceber a visão dos diversos públicos sobre as questões 

sociais envolvendo as paradas de manutenção. As perguntas foram construídas com base nas 

informações descritas pela UNEP no guia metodológico. 

O quadro 7 mostra como foi composto o questionário base para a entrevistas os 

públicos detalhados no quadro 6. As perguntas abertas buscam identificar as principais questões 

vivenciadas na relação da empresa com a comunidade que exemplifiquem os impactos sociais 

previstos nos Guias UNEP. Como alguns entrevistados poderiam não apresentar um 

conhecimento aprofundado sobre algumas subcategorias, uma explicação adicional sobre os 

assuntos foi preparada para esclarecer de maneira uniforme as dúvidas dos entrevistados  

Essas explicações tem o objetivo de evitar a imprecisão e auxiliar na identificação do 

conhecimento e evocação da memória como sugerido por Grey (2012) para a formulação de 

perguntas para questionários e estão aqui apresentadas na coluna dois do quadro abaixo. 

 

(continua) 

Subcategorias para 

o público 

Comunidade Local 

Explicação 
Perguntas para a condução da 

entrevista semi-estruturada 

Reassentamento e 

Migração 

Reassentamento é quando uma 

empresa, direta ou indiretamente, 

retirar indivíduos ou grupos de suas 

terras de origem ou seus recursos 

necessários para sobrevivência. A 

migração é o processo onde a 

atuação empresarial leva pessoas a 

se mudar em busca de emprego, por 

exemplo. 

Você tem conhecimento sobre processos de 

reassentamento ou migração no município 

motivados pelas paradas de manutenção da 

empresa? 

Você percebe algum esforço da empresa 

relacionado às questões de reassentamento e/ou 

migração? 

Você acredita que a empresa se esforça para 

integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? 

Engajamento da 

Comunidade 

O engajamento comunitário deve 

proporcionar aos membros da 

comunidade e seus representantes 

uma voz ativa na relação com a 

Você conhece uma ação estruturada da 

empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de 

manutenção? 
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empresa. Outra maneira da 

organização desenvolver um 

engajamento comunitário ativo é 

através do envolvimento direto nas 

iniciativas da comunidade inclusive 

através do financiamento de projetos 

comunitários. 

Você sabe qual é o público da comunidade que 

estão engajados de alguma maneira com a 

empresa? 

Você sabe se são promovidos encontros com 

públicos da comunidade? Quantos são? Como 

acontecem? Você já participou de algum? As 

paradas de manutenção são discutidas nestes 

encontros? 

Você sabe se a organização apoia para 

iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo 

de apoio. 

Patrimônio Cultural 

Inclui a linguagem, práticas sociais e 

religiosas, o conhecimento e 

artesanato, assim como objetos e 

espaços culturais. Convenções 

internacionais de direitos humanos 

asseguram o direito dos indivíduos 

preservarem seu patrimônio cultural, 

incluindo a pratica e preservação de 

culturas tradicionais e crenças 

religiosas. 

Você acredita que existam ações de proteção 

do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para 

incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? 

As informações importantes sobre a empresa 

estão acessíveis a comunidade local? As 

informações sobre as paradas de manutenção 

estão acessíveis à comunidade? 

Respeito ao direito dos 

indígenas 

Inclui o direito à terra, recursos, 

cultura, independência dos índios ou 

outros povos tradicionais. 

Existe comunidade indígena ou outros povos 

tradicionais na região? 

Você acredita que existam ou que devam 

existir ações de proteções os direitos de 

comunidades tradicionais? 

Você tem conhecimento sobre alguma 

acusação de discriminação por parte da 

empresa? 

Emprego local 

Pode ser visto como a preferência de 

contratação de mão de obra local ou 

promoção de oportunidades de 

qualificação de membros da 

comunidade. Desenvolvimento de 

relacionamento com fornecedores 

locais. 

A força de trabalho da empresa é contratada 

localmente? Em que situações? Para que 

posições? 

Existe um esforço por parte da empresa para a 

contratação de mão de obra local durante as 

paradas de manutenção? 

A empresa contribui de maneira direta ou 

indireta para o fomento do comércio local? 

Como? Em que situações? 

Acesso a recursos 

imateriais 

É a garantia de acesso a serviços 

comunitários, direito à propriedade 

intelectual, liberdade de expressão e 

acesso à informação. 

Você acredita que alguma ação específica da 

empresa contribua de alguma forma para o 

aumento ou diminuição da segurança no 

município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? 

Você tem conhecimento sobre alguma violação 

de direito autoral pela empresa? 

Você tem conhecimento de alguma ação da 

empresa ligada à educação da comunidade? 

Acesso a recursos 

materiais 

É o uso compartilhado dos recursos 

naturais disponíveis na região. 

A organização desenvolveu algum projeto a 

infraestrutura com acesso e benefício também 

da comunidade? 

Você tem conhecimento de algum possível 

conflito envolvendo a empresa por recursos 

materiais? Sejam eles naturais (água, terras, 

entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, entre 

outros)? 

Você sabe se a organização possui alguma 

certificação de sistema de gestão ambiental? 
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(conclusão) 

Riscos para saúde e 

segurança 

As operações de uma empresa 

podem causar impactos a segurança 

de uma comunidade devido a 

acidentes ou provocar desastres 

naturais. 

Você conhece os processos de gestão da 

segurança industrial da empresa? 

Você conhece alguma ação da empresa em prol 

da saúde da comunidade? 

Você conhece alguma ação da empresa para 

minimizar o uso de substância perigosas? 

Condições de vida 

seguras 

As atividades produtivas de uma 

organização podem contribuir com 

as condições inseguras de vida em 

uma comunidade que já possui 

tensões e conflitos regionais. 

Você conhece os processos de gestão da 

segurança patrimonial da empresa? 

Você tem conhecimento sobre alguma 

reclamação contra a empresa sobre questões de 

segurança? 

Você tem conhecimento sobre acidentes na 

empresa? Isso muda de alguma maneira 

durante as paradas de manutenção? 

Quadro 7 – Questionário para entrevista baseado nos indicadores de inventário das subcategorias UNEP para o 

público Comunidade Local 

Fonte: Adaptado de (THE METHODOLOGICAL..., 2013) 

 

Antes da aplicação das entrevistas, foi realizado um pré-teste, no qual as perguntas 

foram apresentadas a 11 especialistas em ACV-S no intuído identificar questões que poderão 

gerar interpretações errôneas e refinar as perguntas como sugerido por Haberland et al. (2014). 

Este pré-teste permitiu uma avaliação do instrumento de coleta de dados e uma reflexão quanto 

aos ajustes necessários à aplicação do mesmo com o público alvo. 

Os especialistas consultados indicaram que o questionário pode servir como base como 

construindo tendo os seguintes cuidados durante a entrevista: 

 Buscar apresentar as perguntas de maneira mais condensada, não sendo necessário 

uma resposta específica para cada uma, mas uma visão do entrevistado sobre o 

tema; 

 Ter um guia de apoio com definições para os principais conceitos presentes nas 

perguntas, tais como: comunidade e evento. 

 Na pergunta sobre acesso às informações sobre a empresa, foi recomendado 

questionar sobre as formas de comunicação da empresa com a comunidade, além 

do formato de informativo tradicional? A empresa tem o cuidado de expressar sua 

gratidão pela contribuição que a comunidade oferece, participando deste diálogo na 

busca por novos processos? 

 Na pergunta a respeito dos direitos dos indígenas ou povos tradicionais, foi 

recomendado questionar se as ações contemplam a participação de terceiros e 

agentes externos, para garantir representatividade de análise e respeito pela cultura 

e etnias da comunidade? 



83 

 Na pergunta sobre acesso emprego local, foi recomendado questionar se é garantido 

aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma 

linguagem uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade 

social e ambiental? 

Algumas subcategorias apresentadas nos guia podem não ter relevância para a 

comunidade foco da pesquisa. Seguindo a recomendação dos especialistas, todas as questões 

foram apresentadas, quando não foi identifica relevância após o questionamento inicial, elas 

não foram aprofundadas. 

 

3.1.2 Seleção de entrevistados 

 

Para as entrevistas com profissionais da empresa foram selecionadas pessoas que já 

participaram de processos de parada de manutenção no que tange e relacionamento comunitário 

para compor uma amostra aleatória a partir da reconhecida experiência com os temas e com a 

comunidade local. 

O quadro 8 mostra o perfil dos profissionais que responderam ao questionário. 

 

Identificação Descrição da atuação 
Tempo de 

empresa 

Representante da empresa (1) 
Profissional com experiência em paradas de 

manutenção 
12 anos 

Representante da empresa (2) Profissional da área de responsabilidade social 7 anos 

Representante da empresa (3) 
Profissional da área de segurança com 

experiência em relacionamento comunitário 
12 anos 

Representante da empresa (4) 
Profissional de área técnica com experiência 

em relacionamento comunitário 
25 anos 

Quadro 8 – Perfil profissional dos representantes da empresa 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para entrevistas com profissionais do município foi feita uma lista de profissionais das 

áreas de educação, saúde e assistência social do município que atuam junto à comunidade local 

respeitando uma distribuição geográfica que possibilitou uma ampla cobertura das 

comunidades vizinhas à empresa. Os profissionais entrevistados foram selecionados a partir da 

sua atuação na região onde a empresa está localizada e de maneira aleatória a partir da 

disponibilidade para realização das entrevistas. Dois pré-requisitos foram considerados para a 

seleção da amostra: ter mínimo de atuação de 3 anos na comunidade foco da pesquisa e ter 

atuado durante uma parada de manutenção. 
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O quadro 9 mostra o perfil dos profissionais do município que participaram das 

entrevistas. 

 

Identificação Descrição da atuação 
Experiência na 

comunidade 

Profissional de assistência social (1) 
Assistente Social do atendimento especializado 

em casos graves no município. 
7 anos 

Profissional de educação (1) 
Diretor (a) de escola estadual de ensino médio 

localizada próxima à empresa 
8 anos 

Profissional de educação (2) 
Diretor (a) de escola municipal de ensino 

fundamental localizada próxima à empresa 
 9 anos 

Profissional de saúde (1) 
Enfermeiro (a) que atende em posto de saúde 

no município  
8 anos 

Quadro 9 – Perfil profissional dos profissionais que atuam na área social do município 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para entrevistas com representantes da comunidade foram selecionadas pessoas das 

comunidades vizinhas à empresa que são reconhecidas formalmente como líderes comunitários. 

A seleção partiu da lista de participantes do comitê comunitário, encontro promovido pela 

empresa com representantes da comunidade que será descrito na análise documental. 

O quadro 10 mostra o perfil dos representantes da comunidade que foram entrevistados 

neste estudo. 

 

Perfil Profissional Descrição da atuação 
Experiência na 

comunidade 

Representante da comunidade (1) Líder comunitário bairro vizinho (1) 24 anos 

Representante da comunidade (2) Líder comunitário bairro vizinho (2) 25 anos 

Representante da comunidade (3) Líder comunitário município (3) 39 anos 

Representante da comunidade (4) Presidente associação de comunitária (1) 25 anos 

Quadro 10 – Perfil dos representantes da comunidade entrevistados 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.2 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A segunda metodologia utilizada para reunião das informações previstas no guia 

UNEP (GUIDELINES..., 2009) foi a análise documental. Serão reunidas informações tanto da 

empresa quanto do município que tenham relação com as subcategorias já descritas acima para 

o público ‘Comunidade Local”. 
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O processo de análise documental se iniciou na identificação de documentos da 

empresa, da sociedade e da comunidade a partir das entrevistas. As informações citadas pelos 

entrevistados indicaram a necessidade de documentos para identificar dados que confirmassem 

as informações apresentadas ou que respondessem aos indicadores de inventário presentes nos 

guias metodológicos da UNEP para o público Comunidade Local conforme descrito no quadro 

10. 

No caso dos documentos da empresa, foram analisados a política de responsabilidade 

social, código de ética, guia de conduta, registros de reclamações da comunidade local junto a 

empresa, relatórios de visitas a comunidade, atas de reuniões com a comunidade, registros de 

patrocínios locais, histórico de ações de voluntariado corporativo, relatórios anuais de 

responsabilidade social, registro de trabalhadores que atuam em paradas de manutenção e 

outros documentos de paradas de manutenção que referenciem a comunidade. Por questões de 

confidencialidade os documentos na empresa não foram anexados como apêndice neste estudo. 

Sobre o município foram analisados dados do IBGE sobre população, renda, comercio e 

migração.  
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4 INVENTÁRIO: ANÁLISE DOS DADOS  

 

A análise se baseou no conteúdo das entrevistas que estão disponibilizadas na integra 

no Apêndice B e nos documentos descritos no item 3.2 que possibilitaram confirmar as 

informações levantadas nas entrevistas. Esse conjunto de dados será analisado tendo como guia 

as subcategorias definidas para o público Comunidade local pela UNEP/SETAC já referenciado 

na Tabela 1, localizada no capítulo 2. Os dados relevantes das entrevistas serão comentados e 

comparados com dados extraídos dos documentos levantados. 

 

4.1 REASSENTAMENTO E MIGRAÇÃO 

 

O primeiro tema trata das questões ligadas ao reassentamento e da migração de pessoas 

para a região, provocados ou motivados pela empresa. Durante as entrevistas não foi 

identificado nenhum processo de reassentamento recente que possa ser atribuído direta ou 

indiretamente a uma parada de manutenção. 

Todavia, todos os grupos reconhecem que as paradas de manutenção provocam uma 

migração temporária no município. Neste ponto é necessária atenção para os dados levantados, 

pois segundo os relatos uma grande crença sobre uma migração significativa por volta do ano 

de 2010, como consequência das obras de modernização promovidas pela empresa. Segundo a 

profissional de assistência social do município “Não a saída, mas a vinda de algumas pessoas 

sim. Quando eu estava trabalhando na proteção básica eu acompanhei, eu acho que houve, não 

me lembro à época, mas houve um aumento da população pela vinda de muitas famílias para 

cá. ”.  

Um representante da empresa relatou “Na parada de 2010/2011 que eu participei teve 

várias pessoas de outros estados trabalhando nesta parada. Um grande número de pessoas do 

Nordeste que se fixaram aqui na cidade do entorno da indústria” (Representante da empresa - 

2) enquanto um profissional da educação relatou que “ Nós temos vários alunos e várias famílias 

que vieram de outras cidades, principalmente de regiões do Nordeste. Não só do Nordeste, mas 

a maioria é em função das paradas de manutenção. Alguns ficaram aqui, outros voltaram. 

Alguns constituíram família aqui. Então esta questão da vinda de pessoas para cá, tem bastante. 

”. 

Verificando os dados do censo de 2010 relativos ao município. Dos quase 120 mil 

habitantes, pouco mais de 16 mil declararam que não residiam no município em 31/07/2005. 

Isso representa uma migração de 13,5% do total da população do município em 2010. 
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Tabela 3 - Informações sobre a composição da população do município 

Informações sobre a composição da população do município 

População residente 119.123 pessoas 

Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 

município em 31/07/2005 
16.185 pessoas 

Sexo 

Masculino 8.193 pessoas 

Feminino 7.993 pessoas 

Situação domiciliary 

Urbana 15.347 pessoas 

Rural 838 pessoas 

Fonte: IBGE.  

 

Em diversas passagens das entrevistas os migrantes foram identificados oriundas do 

Nordeste como nos trechos transcritos a seguir:  

Nas últimas paradas de manutenção que a gente tem aqui, a gente tem conversado 

com as pessoas e tem visto que tem endereço aqui no município moram aqui a algum 

tempo e não são oriundas daqui. Pelo sotaque, pela maneira que falam. As pessoas 

vêm para trazer os documentos delas para emissão do crachá, e tudo Bahia, Sergipe, 

uma série de estados do Norte e Nordeste” (Representante da empresa (3)). 

Analisando os dados sobre o local de nascimento da população total do município no 

Censo 2010, nota-se que apenas 2,3% da população nasceu no Nordeste e 0,34 no Norte do 

Brasil.  

 

Tabela 4 – Informações sobre região de nascimento da população do município 

Informações sobre região de nascimento da população do município 

População residente 119.123 pessoas 

Lugar de nascimento 

Região Norte 436 pessoas 

Região Nordeste 2.757 pessoas 

Região Sudeste 7.738 pessoas 

Região Sul 106.042 pessoas 

Região Centro-Oeste 880 pessoas 

Sem especificação 1.094 pessoas 

País estrangeiro 177 pessoas 

Sexo 

Masculino 59.606 pessoas 

Feminino 59.517 pessoas 

Fonte: IBGE. 

 

Note que a soma dos dados apresentado nas tabelas 3 e 4 não estão corretos. Á pesar 

deste fato, os dados foram apresentados conforme estão disponíveis no site do IBGE. 
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Existe um amplo reconhecimento que essa migração teve grandes impactos, que são 

percebidos atualmente. 

O próprio estudo de impactos contemplava um aumento populacional na região 

motivado pelo grande número de pessoas que seriam necessárias para o 

desenvolvimento das atividades. Boa parte das pessoas vieram de fora. Grande parte 

permaneceu por aqui. Parte das obras coincidiu com uma parada em 2010.  Como 

ponto positivo o que se mostrou no EIA/RIMA foi o quanto isso fomentaria o 

crescimento da cidade. Mas a parte de problemas sociais disso apareceu bem menos. 

O aumento dos níveis de violência, os problemas de trânsito, a mudança de família. 

Muita gente vinha solteiro para cá e se ajeitava aqui mesmo (Representante da 

empresa – 4). 

Entre os impactos gerados pela migração estão questões relativas a saúde pública. 

Segundo uma representante da empresa “Na época a gente teve problemas de doenças que 

estariam erradicadas na região, como meningite. Vieram junto com essas populações 

itinerantes. Isso não estava previsto em estudo de impacto nenhum. Isso foram coisas que a 

comunidade teve que conviver. Fruto desta grande migração de pessoal que não estava previsto 

em lugar nenhum e consequentemente não tinha plano de ação para isso. Então não tinha 

medida mitigadoras para isso. Foram surgindo e tiveram que ser tratados à medida que foram 

aparecendo”. Já para o representante do poder público que atua na área da saúde:  

A gente percebe pelo movimento da região. A gente percebia muita gente no posto de 

saúde, pessoas que não tinha cadastro, pessoas que procuravam atendimento que vinha 

só o homem. 2011 foi pior para a saúde, DST, gravidez. Assim, eles tinham uma 

família onde moravam. Aqui eles vieram e constituíram outra família. Com isso veio 

várias questões. A doença propriamente dita. Deixaram mulheres grávidas, sem pais, 

sem família constituída, a gente percebeu (Profissional de saúde – 1). 

Esses relatos identificados como impactos das obras são relevantes para essa análise, 

pois os entrevistados muitas vezes confundiram a obra de ampliação com as paradas de 

manutenção relatando tudo como parada. Esclarecidas as diferenças de proporções e datas, 

quando questionados sobre a parada de manutenção especificamente, responderam que essa 

atividade pode gerar uma migração temporária, mas que não pode ser comparada, em tamanho 

e quantidade de migrantes, com as obras. 

Para os entrevistados da comunidade a migração de trabalhadores para o município é 

uma questão importante, diretamente ligada a empregabilidade local. Os relatos mostram a 

migração temporária devido às paradas de manutenção acontecem e que durante e após as 

paradas de manutenção os mesmos impactos das obras são recebidos, porém em escala menor. 

O município foi criado nisso. Cada vez que tem uma parada as pessoas vêm e uma 

parcela destas pessoas ficam no município. Sempre a gente tem muitos sotaques, não 

só os baianos, outras pessoas que trabalham na parada. Muitos vêm e gostam da cidade 

e ficam. Trazem suas famílias, ou não tem família e criam família aqui. E aquelas que 

vem para o município nas paradas com a famílias e ficam depois vão para suas cidades 

de origem. A gente vê as casas de aluguel, as pousadas, os hotéis. A gente espera que 



89 

desta vez seja diferente, tenha poucas pessoas vindo de fora e pessoas do município 

dentro da empresa. O que a gente gostaria que essas paradas daqui para frente a 

empresa, junto com a prefeitura, sindicato, associações, para que viesse menos 

migração, para que tivesse pessoas mais qualificadas dentro do município. Cada vez 

que vem mais pessoas para dentro do município... o município já está numa situação 

complicada, temos uma situação de crise. Cada vez que vem mais pessoas complica 

as unidades de saúde, as escolas, fluxo de carro (Representante da comunidade – 4); 

Outro impacto é na economia, com impactos positivos e negativos. “A locação de 

casas, é a hora que os preços dos alugueis sobem imensamente. É a hora que o bairro tem um 

impacto muito grande”, relatou uma representante da comunidade. Outro líder comunitário 

destacou que: 

E o município ficou cheio de pessoas que vieram de fora para trabalhar na empresa. 

Até crimes, veio pessoas para trabalhar e outras que só para se aproveitar da situação. 

A maioria foi embora. Para quem tinha casa de aluguel foi muito bom. E para emprego 

também. Na época tinha a minha filha que trabalhava no restaurante aqui no 

município, eles serviam as pousadas. Gerou muito emprego. Depois que terminou a 

parada, muitas pessoas ficaram desempregadas (Representante da comunidade – 3). 

Sobre a atuação da empresa relacionados ao tema ou para integrar os trabalhadores 

migrantes a comunidade, os entrevistados têm informações divergentes. Enquanto as pessoas 

da empresa relatam que tem atuado com ações pontuais “orientando as empresas a não 

instigarem essa migração, por causa da lei municipal” ou através de “diálogos, que eram 

orientação sobre saúde, segurança e meio ambiente” ou mantendo “contato constante com o 

sindicato, para tentar minimizar os impactos que causam”. A comunidade, bem como os 

representantes do poder público não reconhecem esse esforço. 

 

4.2 ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE 

 

Sobre a segunda subcategoria analisada, é possível reconhecer a força das políticas 

escritas sobre engajamento comunitário no nível da organização, quando evidenciamos que na 

política de responsabilidade social da empresa está previsto “gerir o relacionamento com as 

comunidades situadas na área de abrangência, com base no diálogo contínuo e transparente, 

contribuindo para a viabilidade dos nossos negócios e o desenvolvimento local”. 

Além disso existem procedimentos internos que tratam da gestão do relacionamento 

comunitário e tem como objetivo estabelecer orientações, requisitos e procedimentos relativos 

ao processo gerir relacionamento comunitário e considera que a gestão do relacionamento 

comunitário é um processo de longo prazo, baseado no diálogo, na transparência e coerência 

entre o posicionamento da companhia e as ações implementadas, devendo ser sistematizado e 

realizado continuamente durante o ciclo de vida dos negócios.  
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Este padrão apresenta as diretrizes para a realização das reuniões do comitê 

comunitário tratando da estrutura mínima, participantes, principais pautas a serem abordados 

nas reuniões. Na sugestão de pautas está previsto que dentre os informes o tema parada de 

manutenção seja tratado, bem como movimentação de cargas e intervenções que possam gerar 

impactos na comunidade. Também é recomendado pelo documento que sejam dadas as 

devolutivas para as comunidades sobre temas críticos levantados em reuniões anteriores e o 

registro de demandas dos participantes. Informações sobre saúde de segurança também são 

tratadas, tais como simulados na região, ocorrências, treinamentos e temas de audiências 

públicas. São incentivados os diálogos sobre definições de papéis e responsabilidades da 

empresa, governo e comunidades e sobre políticas públicas. 

Na prática, as entrevistas mostraram que existe uma ação estruturada que é 

reconhecida tanto pelos representantes da empresa como da comunidade que é chamada de 

comitê comunitário. O Representante da comunidade – 2 descreveu “o comitê comunitário? 

Também é um espaço de discussão, de levar as demandas comunidade. Porque muitas coisas 

não envolvem só a empresa, mas envolve também o poder público, a própria comunidade. Cada 

um tem a sua responsabilidade. ” Outro líder descreve a evolução nesta relação “Hoje o diálogo 

é assim, eles sempre escutam a comunidade. E eu sempre levo as demandas. Abriu-se, antes é 

assim, igual o padre, vinha reza a missa e amém. Hoje tem um olhar de escuta muito boa para 

a comunidade” (Representante da comunidade – 1). Segundo a representante da empresa da 

área de responsabilidades social o trabalho hoje:  

É estreitar esse relacionamento com a comunidade. Então uma ação mais atuante que 

a gente tem com ela, é que ela participe das reuniões do comitê comunitário e traga 

para nós, quais são as questões de vulnerabilidade e riscos do entorno, né. E como a 

indústria pode ajudar com essa ponte que a gente tem com os órgãos públicos pode 

auxiliar. O engajamento, eu vejo que algum pouco acima desse relacionamento. Eu 

acho que não é uma etapa que que você tem que, a todo momento, você tem que 

contribuiu para que haja esse engajamento (Representante da empresa – 2). 

Outra líder comunitária reconhece a importância deste espaço de troca: 

Esse comitê comunitário. Acho muito importante esse trabalho que a empresa está 

fazendo. A gente vem lá de fora e tem oportunidade de entrar aqui dentro e tem 

oportunidade de falar, de expressar o que a gente pensa. Acho excelente esse trabalho. 

A um ano e pouquinho eu participo da reunião. Quando eu entrei para presidente da 

associação eu descobri. Eu pedi doação de brinquedo para a festa da comunidade e aí 

me convidaram para as reuniões. Aí todas as reuniões que tem, eu venho. Para mim 

foi ótimo. Meus conhecimentos são poucos. Assim quando eu entrei para trabalhar na 

comunidade eu tinha muito pouco conhecimento. Eu fico observando que cada um 

tem uma opinião diferente, nos membros que participam. A gente começa a escutar e 

abre a mente da gente. 
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Quando questionados sobre o diálogo sobre do tema parada de manutenção um 

representante da comunidade descreveu assim “Vai ter parada, é o que a gente está sabendo. 

Quem está contratando, quem está fazendo, isso eles não passam para a gente” demonstrando 

que há interesse em informações mais aprofundadas sobre o tema. Já no relato do profissional 

de educação (2) relatou que “Eu fui em dois encontros (do comitê comunitário) que teve e 

nenhum dois foi citado. Pode ser que em outros tenha sido falado. Eu lembro que um deles a 

discussão era a questão da manutenção, mas no número de pessoas que são contratados. Que a 

comunidade reclamava que era muito mais funcionários de fora do município. Que eram 

contratadas pessoas que já vinham de outra região e menor número de vagas para o município. 

Sobre a diversidade de grupos de públicos da comunidade que estão engajados com a 

organização, os documentos da empresa mostram que além dos presidentes das associações de 

moradores dos bairros próximos a indústria, são convidados para as reuniões do comitê 

comunitário, representantes dos dois municípios próximos a empresa. Representantes das 

secretarias de educação, saúde, ação social e dos aparelhos públicos, tais como CRAS – Centro 

de Referência de Ação Social e postos de saúde foram convidados a integrar o comitê no ano 

de 2015. 

Existem evidencias da realização destas reuniões com lideranças comunitárias para 

discussão de assuntos de interesse da empresa e da comunidade. O quadro 11 mostra a evolução 

da participação dos líderes comunitários e outros públicos que foram agregados ao comitê. 

 

(continua) 

Ano 
Número de 

encontros 

Média de 

participantes 

por encontro 

Temas tratados 

2013 4 39 

Apresentação de projetos patrocinados pela empresa no 

município; 

Andamento de projeto de desenvolvimento da atuação 

comunitária patrocinado pela empresa; 

Divulgação de formas de apresentação de projeto para a 

empresa; 

Divulgação dos telefones de emergência da empresa; 

Esclarecimento sobre anomalias operacionais. 

2014 3 32 

Apresentação de projetos patrocinados pela empresa no 

município; 

Andamento de projeto de desenvolvimento da atuação 

comunitária patrocinado pela empresa; 

Divulgação da seleção de projeto promovida pela empresa; 

Divulgação dos telefones de emergência da empresa; 

Esclarecimento sobre ocorrências operacionais. 

 

 

(conclusão) 
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2015 2 21 

Divulgação do resultado da seleção de projeto promovida 

pela empresa; 

Parada de manutenção; 

Treinamento promovidos na comunidade. 

2016 2 46 
Esclarecimento sobre ocorrências operacionais.; 

Parada de manutenção; 

Treinamento sobre segurança realizados na comunidade. 

2017 2 33 

Apresentação da estrutura de responsabilidade social da 

empresa; 

Apresentação dos resultados dos projetos patrocinados; 

Divulgação sobre risco de balões.  

Quadro 11 – Dados sobre as reuniões com a comunidade 

Fonte: Documentos da empresa. 

 

O presidente da associação comunitário reconhece que existe um engajamento com os 

líderes comunitários e comenta que “a empresa tem a listagem dos presidentes das associações 

onde ela entra em contato com todos. Onde ela entra em contato com todos, quando tem um 

alerta de perigo, ou as vezes um treinamento, ela tem contato e manda seu recado com os 

presidentes”. Em contrapartida relata que “Não teve ainda um encontro com a comunidade, o 

problema é que nossas reuniões são no sábado, ou a noite” demonstrando um distanciamento 

do público mais abrangente da comunidade. 

Foi relatado durante uma das entrevistas com representante da empresa que existe 

também um programa de conscientização pública. Analisando os documentos da empresa foi 

evidenciado que desde 2012 esse programa trata da sensibilização em relação aos riscos 

inerentes à operação de dutos e tem o objetivo de divulgar os procedimentos preventivos para 

mitigação de incidentes, para controle de emergências e para eventual abandono da área afetada, 

conforme previsto em legislação específica. 

Analisando o apoio da organização para iniciativas da comunidade, os entrevistados 

relataram algumas iniciativas como a do pequeno produtor “é uma ação social em que são é 

estimulado o desenvolvimento econômico de pequenos agricultores da região e que beneficia 

os funcionários. Os produtores trazem suas mercadorias aqui na empresa e são vendidos para 

os colaboradores. Envolve os trabalhadores e a comunidade” relatou um representante da 

empresa. Segundo dados da empresa, cinco famílias de produtores rurais da região já haviam 

passado pelo programa desde 2001, quando o mesmo teve início. Neste tempo o programa já 

contribuído com mais de R$350 mil reais para a renda dos participantes.  

“Tinha um projeto da criança, questão de biblioteca. Mas eu sei que teve várias” 

(Representante da empresa – 3) e “algumas ações de voluntariado. Algumas ações nesta linha. 

Mas não sei o que deu nisso. Tem doação de programa de doação de brinquedo no Natal. ” 

(Representante da empresa – 3). Alguns relatos, como esse de um representante da empresa, 
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demonstram que as pessoas que trabalham na indústria têm alguma ideia das ações de 

responsabilidade social da empresa. Mas não conseguem falar sobre elas. 

Informações levantadas nas entrevistas e evidenciada com documentos fornecidos pela 

empresa, mostram que desde 2009, a empresa patrocina projetos sociais desenvolvidos na 

região. Esses projetos atuam nos municípios próximos a indústria e que são considerados dos 

planos de relacionamento comunitário. Os principais temas abordados pelos projetos estão 

relacionados no quadro 12. 

 

(continua) 

Tema do Projeto Linha de atuação Investimento Duração 

Acolhimento de crianças, adolescentes e jovens 

dependentes químico. 
Cidadania  R$    358.740,44  2011/2013 

Promoção de formação técnica e cidadã em 

cooperativismo e associativismo 

Qualificação 

profissional 
 R$    924.037,69  2011/2013 

Qualificar profissionalmente mão de obra da 

comunidade 

Qualificação 

profissional 
 R$    665.150,00  2006/2018 

Capacitação de educadores e jovens para o 

protagonismo 
Cidadania  R$      86.520,66  2009/2012 

Qualificação e formação de cooperativa de mulheres 
Qualificação 

profissional 
 R$      66.659,00  2009/2012 

Formação de cooperativa de costura 
Qualificação 

profissional 
 R$      46.783,80  2009/2010 

Melhoria e manutenção de biblioteca comunitária Educação  R$    100.000,00  2009/2012 

Formação, capacitação e qualificação profissional 

com o objetivo de geração de trabalho e renda 

Qualificação 

profissional 
 R$      99.896,01  2009/2012 

Qualificação profissional e inserção no mercado de 

trabalho de adolescente 

Qualificação 

profissional 
 R$    100.000,00  2009/2012 

Programa de qualificação de professores da rede 

municipal 
Educação  R$    656.126,00  2001/2008 

Programa de contra turno escolar Educação  R$ 6.355.648,24  2010/2015 

Projeto de incentivo à leitura Educação  R$    399.560,20  2012/2013 

Projeto de qualificação profissional tecnológica 
Qualificação 

profissional 
 R$    200.000,00  2015/2016 

Projeto de qualificação profissional tecnológica 
Qualificação 

profissional 
 R$    199.849,00  2010/2011 

Qualificação e formação de na área de alimentação 
Qualificação 

profissional 
 R$    197.306,08  2010/2011 

Projeto de qualificação profissional e cidadania 
Qualificação 

profissional 
R$    197.910,00 2010/2011 

Programa de complementação educacional para 

alunos da rede municipal 
Educação  R$    200.000,00  2010/2011 

Projeto de incentivo ao estudo formal para alunos de 

alto rendimento 
Educação  R$    199.945,68  2010/2011 

Formação de crianças e jovens através do esporte Educação  R$ 2.000.000,00  2011/2012 

Projeto de qualificação técnica profissional de jovens 
Qualificação 

profissional 
 R$ 1.648.737,35  2011/2012 

Criação e manutenção de biblioteca comunitária Educação  R$    295.283,48  2014/2016 

Programa de complementação educacional para 

alunos da rede municipal 
Educação  R$    100.000,00  2014/2016 
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Projeto de qualificação para adolescentes em 

situação de risco social 
Empregabilidade  R$    299.634,44  2014/2016 

Projeto de contra turno para jovens Cidadania  R$    299.048,86  2014/2016 

Projeto de cidadania para crianças e adolescentes 

em situação de risco social 
Educação R$    299.882,00 2014/2016 

Quadro 12 – Investimento da empresa em projetos de responsabilidade social na região 

Fonte: Dados da empresa (2017), elaborado pela autora. 

 

Note o relato sobre o tema, onde o representante da comunidade diz que “Sem ser os 

projetos que as pessoas se inscrevem e que passam por todas a seleção não. Só o projeto. Mas 

tinha aqui no bairro da frente, que tinha um projeto com as crianças, numa escola ali mas não 

vou lembrar o nome. Com umas 40 crianças. ” Ou outro como “Sim, a gente tem o projeto aqui. 

Tem outro projeto aqui no bairro. E tinha também um do jornal, nas escolas. Teve também o 

das crianças que eles levam a daqui para lá. Que era da escola, que eles faziam o projeto lá 

dentro, contra turno. Aquele projeto teve grande criança daqui. ”. Eles demonstram que apesar 

do investimento da empresa, a comunicação destas ações para a própria comunidade não está 

acontecendo de forma muito eficaz. 

 

4.3 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Sobre a subcategoria Patrimônio cultural não foi possível identificar nas entrevistas, 

nem dos documentos da empresa a força das políticas locais para proteção do patrimônio 

cultural ou a presença ou programa corporativo com o objetivo de incluir expressões do 

patrimônio cultural nos seus processos ou produtos. Em contrapartida, as pessoas entrevistadas 

demonstraram conhecer alguma ação social, mas não com o foco cultural. “Agente tinha um 

projeto de capoeira. Até que eu tivesse sabendo, tinha um aqui na escola, entre outras. Mas de 

dois anos para cá, acabaram todos” (Profissional de educação -1). 

Um representante da empresa comentou sobre um projeto ligado ao artesanato local 

“O apoio a produtores locais, membros da comunidade, que vendem produtos na empresa. Eu 

sei que a gente tinha, se mantinham, atividades nesta linha de artesanato em casas na 

comunidade” (Representante da empresa – 3). Nos relatórios da empresa foi possível verificar 

um projeto de incentivo ao artesanato local através da comercialização destes produtos na 

empresa. Essa ação, que se iniciou em 2001 gerou uma renda de mais de R$105 mil reais para 

os artesões participantes do projeto. 

Verificando os registros da empresa foi encontrado um patrocínio a uma festa 

tradicional de preservação das tradições dos imigrantes patrocinada pela empresa no ano de 
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2014. Como foi uma ação pontual, nenhum dos entrevistados foi capaz de mencionar a ação. 

Não existe evidencias de que a demanda da comunidade seja recorrente. 

Sobre a disponibilidade e acessibilidade das informações da empresa para a 

comunidade foi identificado na política de responsabilidade social da empresa está descrito o 

compromisso de “comunicar com clareza, objetividade e transparência as informações relativas 

à nossa atuação em sustentabilidade, alcançando todos os públicos de interesse. ” 

Já nas entrevistas a percepção da aplicação desta política demostrou opiniões 

divergentes. O comitê comunitário foi apontado mais uma vez por diversos entrevistados como 

o meio mais dialógico entre a empresa e a comunidades. “Tem uma série de reunião com os 

líderes comunitários, o comitê comunitário. Tem como função chamar as lideranças e 

apresentar o que a gente vai fazer efetivamente aqui dentro. Diminuir um pouco o gap de 

informações, daquilo que a gente está fazendo e o que a comunidade sabe. Passar uma 

informação um pouco melhor” (Representante da empresa - 4). Para um dos líderes 

entrevistados “temos o comitê comunitário e a pessoa da empresa que trabalha com a gente no 

comitê. Ela passa as informações para o grupo e a gente repassa. Quando tem alerta. O comitê 

comunitário é um canal aberto, os líderes já fizeram visita aqui dentro da unidade” 

(Representante da comunidade – 4) 

Outro líder comunitário entrevistado reconhece seu papel neste processo, mas 

questiona a abrangência da informação passada nas reuniões. “O canal que tem o acesso sou 

eu. A divulgação de qualquer coisa sou eu. Eles me ligam me falando o que vai acontecer. Mas 

eu, meu ponto de vista, não tenho pernas para fazer toda essa divulgação. Acho que seria o caso 

de uma rádio comunitária para estar passando, olha vai acontecer isso, para toda a comunidade 

estar ciente. Precisa mais disso, esse fortalecimento. ” (Representante da comunidade - 1). Outra 

líder comenta obre o contato telefônico feito pela empresa em casos de situações anormais nas 

tochas “Sempre que vai acontecer alguma coisa eles ligam avisando. Quando vai ter simulado. 

A comunidade é avisada, por que daqui assusta. A gente vê aquelas tochas de fogo lá, assusta. 

Quem não conhece acha que vai explodir tudo. Isso é importante porque tranquiliza a 

comunidade” (Representante da comunidade – 2) 

Porem existe um questionamento sobre a eficácia destes meios. “Acho que sim. Acho 

que está acessível. Está tudo na internet. O site é corporativo, as coisas locais não são 

divulgadas. Também não sei te falar como está a atuação dos líderes comunitários levando isso 

para fora, né? Periodicidade de reunião, se eles vêm aqui, conseguem ter acesso para levar, para 

divulgar” (Representante da empresa - 1). Ou entrevistado questiona inclusive sobre a forma: 
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Eu creio que não está tão disponível assim. Acho que tem que melhorar a 

disponibilidade e até a forma como isso chegaria essa informação. Acho que até sobre 

parada tem tudo na intranet, mas a intranet é para público interno. E até falar diferente, 

não adianta assim falar os nomes técnicos. Uma linguagem muito técnica acho que 

não chega no conhecimento das pessoas ou da maneira que as pessoas gostariam de 

entender. Acho que falta melhorar como passar essa informação (Representante da 

empresa - 1). 

Sobre a disponibilização de informações na internet é preciso considerar o exposto por 

um dos entrevistados “Vou te falar a nossa realidade. Nossa população é muito pobre. Acesso 

à internet, a digital. Esses tempos atrás deu uns estouros. Passou até na televisão. O pessoal 

pensou que estava pegando fogo. Pessoal liga e reclama. Aí a gente percebe que eles correm 

atrás” (Profissional de saúde - 1). 

 

4.4 RESPEITO AO DIREITO DOS INDÍGENAS 

 

Sobre o tema, respeito aos direitos indígenas e de povos tradicionais, os documentos 

analisados evidenciam que existem diretrizes corporativas de patrocínio que prevê “equidade 

nas questões de gênero, raça, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais e 

povos indígenas”, mas que é recente o conhecimento de que existe uma tribo indígena na 

reunião. No levantamento do ano de 2016 essa comunidade ainda não havia sido mapeada, mas 

a representante da empresa reconhece a existência da tribo na entrevista apesar de não ter 

nenhuma ação de relacionamento com o grupo. 

Pelas entrevistas o desconhecimento em relação a presença desta comunidade indígena 

não é só por parte da empresa. Dos 12 entrevistados, apenas um conhece e já tiveram contato 

com o grupo e comenta sobre a necessidade de ação nesta comunidade. “Tem uma aldeia aqui. 

Inclusive eu consegui um ônibus para trazer eles no projeto. Acho que ali é só a FUNAI. Não 

tem alguém que trabalhe com eles. Acho que sim, eles ficam ali tão isolado, é uma aldeia e lá 

dentro eles têm as tradições deles, o artesanato, as danças. E tem até um índio que faz 

atendimento, faz aquelas garrafadas” (Representante da comunidade – 3). 

Além deste grupo, a presença de ciganos no município, foi descrita apenas por um 

líder comunitário. Ninguém da empresa mencionou a existência deste povo, reconhecido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social como povo tradicional integrante do Conselho Nacional 

dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT. “Só os ciganos. Tem bastante aqui no 

município. Eles têm as barracas montadas próximo à câmera de vereadores. Acho que a 

prefeitura paga a água e a luz deles e eles moram ali. Ali nasce criança. Eu trabalhava no 

hospital, no alojamento conjunto. A gente atendia as ciganas que ganhavam os bebês” 

(Representante da comunidade – 3). 
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4.5 EMPREGO LOCAL 

 

Sobre a questão de emprego local, as questões relativas ao percentual de contratação 

de força de trabalho contratada localmente e as políticas de preferencias de contratação de mão 

de obra local são questões de grande preocupação para a comunidade. Os quatro entrevistados 

da comunidade reforçaram a ideia de que existe uma grande expectativa local em busca de 

trabalho durante as paradas de manutenção. “A gente gostaria que sim, mas que não está 

acontecendo. Agora a gente tem uma lei municipal que diz que 70% tem que ser local. Agora a 

gente espera que consiga atingir também os 70% de qualificado. Não adianta ter 70% se não 

for qualificado. A maioria trabalha mais na parada, nas outras situações eles trabalham para 

outras empresas” (Representante da comunidade - 4). 

Para alguns entrevistados a questão da qualificação é um fator relevante nesta 

discussão. “Acho que muito pouco. Acho que deveria ter mais contratação. De repente, mas 

qualificação desta mão de obra. Porque é claro, é um trabalho de risco, não pode ser qualquer 

pessoa. A pessoa tem que estar bem preparada. Eu acho que deveria focar mais na comunidade 

do entorno. A tem várias coisas, eletricista, caldeireiro. Fazer um curso nesta área” 

(Representante da comunidade - 2). “Acho que são contratadas localmente nos serviços braçais. 

Nos piores serviços acho que até são contratadas localmente. Nos serviços com salários 

melhores, com benefícios a mais. Acho que não é local não, é gente de fora. Até pelo nível de 

complexidade, pelo tipo de escolaridade. Aqui não comporta. Não tem gente com perfil para 

isso” (Profissional de saúde – 1), colocou um representante do poder público sobre o tema. 

Por parte dos representantes da empresa é evidente o conhecimento desta questão. 

Segundo um dos entrevistados “Acho que os grandes contratos preferem o público local porque 

é mais barato. Minimiza uma série de custos de deslocamento, alojamento, viagens. Além disso 

eles preferem o público local, porque eles já conhecem. Eles já têm experiência em trabalha na 

empresa. Muitas pessoas já trabalharam na empresa em um outro contrato. Já conhecem as 

regras. Para eles é bom. Não precisa ficar treinando” (Representante da empresa – 4). 

Para outro pode ser feito uma ação indireta de fomento de emprego pela empresa que 

já deu resultado. 

Hoje em dia tem cidadãos aqui do município, mora aqui, vem faz a parada e vão fazer 

as paradas em outros lugares. Tem também gente que vem de fora, consegue 

comprovante de endereço, pega uma carta dizendo que mora com essas pessoas, com 

causa daquela lei municipal que fala de 70%. Vem, trabalha aqui durante o período de 

parada e retorna. São os paradeiros que eles chamam, vivem de parada em parada. 

Acho que a lei está sendo superada. Já tem empresa que tem 90% de mão de obra 
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local, pelo controle que a gente tem na emissão de crachá. Para emitir um crachá por 

exemplo o sistema pedi um comprovante de endereço. A maioria do que a gente 

recebe é local. A grande maioria. E supera os 70%, com certeza” (Representante da 

empresa – 3). 

Um ponto levantado também pela comunidade é a qualificação da mão de obra local e 

esse é um dos motivos das empresas trazerem pessoas de fora do município: 

Vamos falar de quais não são (contratados localmente). Algumas qualificações muito 

específicas, que realmente não tem porque ter aqui. Por que são demandas numa 

periodicidade muito pequena. Intervalo muito grande entre uma vez e outra. O 

interesse das empresas é mesmo fazer com o pessoal daqui. É mais barato. Se tiver a 

mão de obra qualificada que eles precisam, eles preferem trazer daqui. É claro que 

algumas empresas querem trazer pessoas de fora, não só de liderança, mas de 

execução para mesclar nas equipes, para dar ritmo, para ditar o jeito da empresa 

trabalhar. Isso é importante. O cara que está aqui, por mais que ele saiba fazer 

tecnicamente, as vezes ele não tem o jeito da empresa. Cada empresa tem seu jeito de 

trabalhar, sua forma de logística, de ferramenta, de equipamentos, de interação do 

subordinado com chefia, então isso é importante também para elas. Ainda mais para 

um evento curto de parada, porque você não tem tempo de formar a pessoa 

(Representante da empresa – 1). 

Sobre a importância dos eventos de parada de manutenção para o comercio local, é 

unanime que esse evento aquece a economia local, direta e indiretamente. Um representante da 

empresa aponta a importância da geração de empregos para a economia local. “Contribui muito. 

Com certeza? Faz uma conta assim, 1000 pessoas contratadas, salário de R$2000,00. Estamos 

falando de 2 milhões injetados no mês na economia” (Representante da empresa – 1). 

Um líder comunitário disse que o evento contribui “100%. As pessoas que trabalham 

aqui uma parte são do município e os que não são e vem para a parada também eles usam os 

hotéis, as pousadas, eles usam as lanchonetes, usam o banco. Eles usam os serviços aqui do 

município” (Representante da comunidade – 4). 

Outra líder comunitária faz um contraponto na questão. “Isso uma coisa importante 

sim, a gente vê. Tem um lado bom nesta gente que vem, mas tem um lado ruim. Eu acredito 

que é falta de planejamento. Trazendo 30% de mão de obra de fora, o comércio vai aumentar, 

vai. Mas a gente tem que pensar, questão de saúde, o remédio vai aumentar, a consulta também 

vai aumentar” (Representante da comunidade – 1). 

 

4.6 ACESSO A RECURSOS IMATERIAIS 

 

Analisando às questões relativas aos recursos imateriais foram identificados registros 

de protestos que impactaram na rotina da organização. A empresa participou das discussões 

sobre a mobilidade juntamente com o poder público local e demais empresas da região e a 

questão foi solucionada, trazendo inclusive benefícios para a comunidade. 
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Presença ou força de iniciativas de educação na comunidade com projetos relatados 

no quadro 12 pode-se perceber que grande parte das iniciativas patrocinadas estão ligadas à 

educação. Mais de 10 milhões de reais foram investidos em educação desde o ano de 2001 com 

destaque para o projeto de contra turno escolar patrocinado pela empresa entre os anos de 2010 

e 2015, que entendeu mais de 400 crianças e onde mais da metade do recurso foi aplicado.  

Essa ação foi citada por um integrante do poder público durante a entrevista “Não sei 

se entra aí um patrocínio para as crianças, que acho que realmente teve impacto positivo na 

região onde as crianças são atendidas. Oferecendo o contra turno que é uma coisa que o 

município não oferece. Tem algumas crianças que a gente vê essa necessidade de estar no contra 

turno, para não estar na rua, para não estar em uma possível situação de risco, colocada até pela 

própria família, ou enfim...” (Profissional de assistência social – 1). 

Pelas entrevistas, é possível perceber que apesar do investimento a comunidade os 

entrevistados desconhecem o esforço da empresa neste sentido e acredita que a empresa deveria 

investir mais. “Que eu saiba, eu falo do meu bairro. Aqui não. Não conheço. Igual eu disse, se 

eu não procurar você, você não vai me ajudar. Então esse pessoal que a empresa patrocina eles 

vieram procurar. Acho que a turma no município não vem. Eles são um pouco parados” 

(Representante da comunidade – 3). 

Um representante da comunidade reconhece em outras empresas que estão mais 

presentes e abertas a solicitações pontuais e com isso ganham um papel de destaque no 

relacionamento com a comunidade. “A gente precisava de algumas coisas, de reforma. Chamei 

a pessoa da outra empresa, mostramos o que estávamos precisando. E eles viram o que podiam 

ajudar. Mas como é o diálogo com eles? Vocês fazem reunião, conversam. Aí eles fizeram um 

projeto de capoeira na comunidade por seis meses. E quando eu preciso eu ligo, marco falo o 

que eu preciso e eles vem e fazem” (Representante da comunidade – 1). 

 

4.7 ACESSO A RECURSOS MATERIAIS 

 

Analisando as questões que envolvem os recursos materiais, a organização 

desenvolveu um projeto de infraestrutura recente com acesso e benefício também da 

comunidade que foi reconhecido por todos os representantes da comunidade. 

Cada vez que melhora as vias para a empresa, beneficia também quem passa por ela. 

Uma das situações que beneficiou o pessoal, quando a empresa fez o acesso novo, 

ajudou o pessoal num grande problema que era a morte de pessoas ali. As pessoas iam 

atravessar para pegar o ônibus ou para desembarcar do ônibus e morriam. Hoje o 

ônibus passa na marginal porque tem uma trincheira que pode voltar para a pista. Que 
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não tem preço né, porque uma vida é uma vida, né” (Representante da comunidade – 

4). 

Especificamente sobre melhorias ligas a parada de manutenção um representante da 

empresa comentou “dependendo da parada de manutenção existe a necessidade de alguns 

remodelamentos no entorno. Isso acaba trazendo algumas melhorias, uma necessidade de abrir 

uma rua secundaria, ou melhorar as condições das vias do entorno, melhoria da sinalização. 

Isso acaba trazendo também uma melhoria para comunidade. Porque você reforça sinalização 

de alguma forma e as condições do entorno sim” (Representante da empresa – 2). 

Outro entrevistado demonstrou que o benefício social da obra não foi natural. Foi 

apontado um conflito sobre o tema “Teve a questão da trincheira que a gente acompanhou de 

perto. A questão de acesso ao bairro. Lembro que foi uma luta para conseguir. Várias 

paralisações, movimento do bairro. Depois daquela situação as coisas se acalmaram. Mas essa 

situação, foi bom a infraestrutura que a empresa colocou, mas também gerou conflito. Isso, 

porque não resolviam como fazer. Até que acharam a solução na mudança do ônibus. Para 

evitar essa passagem das pessoas subindo para atrasar a BR. Foi achada uma solução” 

(Profissional de educação – 2). 

Ao comentar o assunto, outro representante da comunidade já destacou outro possível 

conflito não monitorado pela empresa: “Olha uma coisa que foi feita e que beneficiou muito foi 

a liberação das vias do viaduto, da trincheira, que foi uma briga grande, mas que a empresa foi 

junto, ajudou a liberar. Foi uma briga grande pois o órgão não queria liberar. Quando foi 

construído o viaduto o órgão de transito não fez nada e depois deu briga. Mas ainda tem a 

questão dos caminhões, que é um transtorno. Tenho um vídeo de um cara 10 minutos tentando 

atravessar. Mas nós temos vontade de fechar a via, pois são as empresas né que vão ficar 

paradas, né?” (Representante da comunidade - 1). 

Ainda sobre a avaliação de risco organizacionais sobre possíveis conflitos por recursos 

materiais, os representantes da empresa demonstraram uma boa visão sobre possíveis focos de 

discussões futuras.  

Existe um conflito em que uma comunidade próxima. Ela demanda junto ao poder 

público, a melhoria de um acesso que interliga duas comunidades. É infraestrutura 

urbana e que ela de manda à companhia uma solução deste problema. É uma situação 

em que a empresa não tem como interferir, mais a comunidade demanda julgando que 

a empresa teria poder econômico para isso (Representante da empresa – 2).  

Outro entrevistado comentou sobre três focos diferentes: 

A questão da barragem que hoje tem muita gente lá, moradores que estão em área da 

empresa. A questão do plano diretor da prefeitura, o fato da indústria estar localizada 

onde está, ela bloqueia várias rodovias e ruas que poderiam ter continuidade. Por ser 
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uma área muito grande, teve até uma solicitação da prefeitura para cortar a nossa área 

com ruas municipais e até uma rodovia estadual. Foi pedido e foi negado, eu não sei 

como está esse processo. E tem a área que a comunidade tem interesse em transformar 

em parque, né? Que também está dando essa briga aí (Representante da empresa – 3). 

Um terceiro comentou sobre um quinto ponto diretamente ligado às questões de direitos 

humanos e não monitorado pela área de responsabilidade social:  

A gente possui, construiu uma barragem, com o objetivo de garantir as operações aqui 

da indústria. A gente tem direito ao uso da água. No passado havia uma exclusividade 

no uso do recurso. De um tempo para cá, face ao aumento da necessidade populacional 

da região e escassez dos recursos, a boa qualidade da água. A gente já teve que 

compartilhar esse recurso com outros players. Até por força de lei, porque não é 

exclusividade da empresa. A gente teve solicitações para usar a água. O uso dos 

recursos, o a lei garante, que a água é para dessedentação humana e animal em 

primeiro lugar, depois para a indústria. Não é um conflito, mas é um sinal de alerta 

(Representante da empresa – 4). 

O último ponto abordado nesta subcategoria trata a certificação sobre sistema de gestão 

ambiental. Nas entrevistas os entrevistados afirmam acreditar que a empresa possui tais 

certificações. Analisando os documentos da empresa, em seu relatório de sustentabilidade, a 

empresa alega possuir “programas e ações de otimização de processo e mitigação de emissões, 

tais como a modernização de instalações, a utilização de equipamentos mais eficientes, o 

aumento do aproveitamento de gás natural, a padronização de projetos e práticas operacionais 

e investimentos em pesquisa e tecnologia” e apresenta os dados de emissões atmosféricas de 

acordo com as orientações do GHG Protocol, formulado pelo World Resources Institute - WRI 

e pelo World Business Council for Sustainable Development - WBCSD. 

No mesmo documento a organização afirma patrocinar “16 projetos de conservação 

de áreas naturais, reconversão produtiva e recuperação de áreas degradadas e formações 

vegetais dos biomas, os quais apresentaram como resultado acumulado uma área trabalhada de 

cerca de 1 milhão de hectares, contribuindo para a fixação de carbono e a mitigação da mudança 

climática”. 

A política de responsabilidade social da empresa também trata da questão ambiental 

na medida que se compromete a “contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a 

mitigação da mudança do clima, atuando em alinhamento com os compromissos nacionais e 

internacionais dos quais somos signatários” se amparando assim em parâmetros reconhecidos 

internacionalmente. 

 

4.8 RISCOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA 
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Sobre as questões de segurança a mesma política de responsabilidade social orienta a 

“estar preparados para atuar em situações de emergência e em potenciais conflitos e crises junto 

às comunidades da área de abrangência” 

Sobre o tema existem evidencias de contatos telefônicos com a comunidade para 

repasse de informações de segurança conforme relatado pelos líderes comunitários e 

representantes da empresa. No item 4.2 um representante da comunidade descreve a 

importância desta ferramenta.  

Ainda neste tema, dois entrevistados comentam sobre a realização de simulados de 

emergência envolvendo a comunidade “Que eu lembre tinha essa questão do simulado. Questão 

de segurança que eles vieram conversar já faz alguns anos. Orientar como seria a saída. Aí 

fizeram o simulado lá, para que todos saíssem da escola, a comunidade toda. Que eu me lembro 

foi isso. Depois até foi falado que viriam fazer um simulado de novo. Nos três últimos anos não 

foi marcado” (Profissional de educação – 2). Outro conta que “[...] daí eles ensinam. Tem uma 

sirene que toca lá, o que tem que fazer. Eu sei que mobiliza a prefeitura, a comunidade local, a 

empresa, todo mundo. Eu participei deste simulado, é o dia D. Só faz isso” (Profissional de 

saúde – 1). Por outro lado, uma líder comunitária aponta uma deficiência deste processo  

Olha a gestão, questão de segurança, existe aquela coisa. Infelizmente, eles fazem 

aquele simulado com comunidade. Na realidade aqui, aqui tem uma coisa, se correr o 

bicho pega, se ficar o bicho come. Porque nós não temos saída, ou subimos a passarela 

ou vamos para a BR. Se o acidente está sendo lá. A temos a oura empresa que tem os 

trens. Não temos saída de emergência, uma área de recuo nós não temos. Existe coisas 

que dá para ser feita, que eu já venho falando a muitos anos. Tem uns 18 anos que eu 

vou em reunião lá na empresa, de fazer um viaduto. Questão de emergência, área de 

recuo. Em 2004 e 2005 foi feito um simulado, pararam os trens, mas se acha que na 

hora vai funcionar? Eles vão estar ali? Vai ter a empresa, os três, uma passarela que 

não vai comportar. Eu não vou subir a passarela. A empresa tem conhecimento 

(Representante da comunidade – 1).  

Sobre esforços da empresa na saúde da comunidade, foram apontados os 

monitoramentos realizados pela empresa. ” De atender a legislação, que a gente, pelos processos 

internos, é mais rigoroso que a legislação ambiental, a gente, de certa forma, está contribuindo 

para a saúde das pessoas” (Representante da empresa – 1). Outro aponta que “Inclusive para a 

emissão de poluentes. Uma delas por exemplo são os detritos industriais que são todos tratados 

antes de ser enviados de volta para o rio. E já análises feitas que ela melhora a água do rio, que 

a água vem mais poluída até chegar aqui, e depois de devolver ela fica melhor” (Representante 

da empresa – 3). 

Sobre os esforços de gestão para minimizar o uso de substância perigosas, “os grandes 

investimentos feitos pela empresa nas obras de modernização, foi com o objetivo de diminuir 
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os poluentes nos produtos. Foram tomadas muitas ações para isso. ” Afirmou um dos 

representantes da empresa.  

Em uma pesquisa realizada pela empresa, a população da região avaliou alguns 

requisitos socioambientais. Considerando uma escala de 0-100, no quesito “empenho em 

preservar o meio ambiente” a empresa foi classificada com a nota 62. Considerando o 

“empenho para evitar acidentes e capacidade de resolver problemas” a nota foi superior, com 

67 pontos. Quando avaliado o “empenho para que os produtos sejam menos poluentes” a nota 

62, não reflete as declarações dos empregados nas entrevistas, assim como no reconhecimento 

ao “apoio a projetos ambientais” que teve nota 63. Quando questionados sobre o “apoio a 

projetos sociais” os entrevistados avaliaram a empresa com a nota 61 e no quesito “apoio às 

artes e cultura” a mesma nota 61 foi alcançada. A inclusão destes temas em uma pesquisa de 

reputação deve ser considerada como uma preocupação da empresa com os temas. 

 

4.9 CONDIÇÕES DE VIDA SEGURAS 

 

Sobre a política de gestão relacionada ao pessoal de segurança patrimonial da empresa 

um representante da empresa afirma que a empresa: 

Atua com bastante responsabilidade neste processo porque a gente protege a vida, que 

é o maior patrimônio que temos. Hoje em dia a gente atua primeiro onde tem pessoas, 

onde tem risco para as pessoas, depois onde tem patrimônio, depois onde tem custo. 

A vida é colocada em primeiro lugar sempre. Então todas as ações tomadas como 

revistas, verificação dos carros, controle de velocidade, controle de veículos, controle 

de identificação. Tudo isso pensando em proteger a vida, em proteger o maior 

patrimônio que nós temos que é a vida (Representante da empresa – 3). 

Sobre o impacto na segurança na comunidade ele comenta  

Como vem muita gente de fora e acaba se instalando aqui, tem gente que fala que 

essas pessoas que vem de fora não tem nenhum compromisso com a sociedade local. 

Que se eles puderem fazer algum tipo de ação, eles vão se aproveitar. Por outro lado, 

as pessoas que vem trabalhar aqui dentro, eles são muito bem “doutrinados”. A gente 

conversa. Eles sabem que tem presença de polícia civil, policia rodoviária federal o 

tempo todo aqui. Essas pessoas acatam melhor, senão não voltam a trabalhar aqui. 

Elas vêm trabalham aqui, daqui a um ano elas querem voltar. Então elas querem deixar 

o nome limpo para poderem retornar novamente. Por isso acho que as pessoas que 

vem não causam maiores problemas para a comunidade. Então na verdade contribui 

(Representante da empresa – 3). 

A empresa afirma “respeitar os direitos humanos, buscando prevenir e mitigar 

impactos negativos nas nossas atividades diretas, cadeia de fornecedores e parcerias, e 

combatendo a discriminação em todas as suas formas” em sua política de responsabilidade 

social. Durante as entrevistas foi identificada uma discriminação da sociedade local contra os 
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migrantes motivados pela empresa. São chamados de “os baianos”, de maneira preconceituosa, 

como descrito pelos profissionais de educação entrevistados: 

Diria para você que desde a época que eu vim para cá, já foi maior. Aquele lance das 

terceirizações, pessoal que vinha da Bahia. Até mesmo isso levantou um problema 

entre eles mesmos. O pessoal tinha um pouco de preconceito com os baianos, com os 

paraíbas que vinham de outra região. Hoje é bem menos (Profissional de educação 

(1)). 

Outro entrevistado comenta sobre o tema: “Eles são conhecidos assim “os baianos” ou 

“aquele é da família dos baianos”. “Ah, tinha que ser dos baianos”. Então ficou assim, 

independente de ser da Bahia ou não, um grupo de pessoas são os baianos” (Profissional de 

educação (2)). 
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5 AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL 

 

Analisados todos as entrevistas e dados da empresa seguindo os parâmetros sugeridos 

pelos Guias UNEP/SETAC, para esse estudo que se refere a um público específico, de uma 

empresa específica em um momento especifico de tempo, foi feita uma análise do Tipo 1. 

O método SAM descrito no capítulo 2 foi adaptado para a identificação do atendimento 

aos requisitos não só, a partir das evidências, mas também da percepção de diferentes atores 

sociais sob o mesmo processo. Nos passos para avaliação de subcategorias do Método SAM a 

presentado na Figura 5, ao invés da avaliação através de requisitos mínimos, foram 

consideradas as percepções descritas nas entrevistas, bem como os documentos da empresa que 

foram avaliados. O contexto onde a organização está inserida não foi considerado não foi 

considerado na avaliação. Em contrapartida, o conhecimento da empresa sobre seus impactos e 

a pro-atividade em atuar na minimização dos mesmos ganhou importância na avaliação com 

demonstrado nos critérios descritos no quadro 13. 

 

Classificação Descritivo 

A 
Gera impacto positivo. 

Não gera impacto negativo. 

B 
Não gera impacto negativo, mas tem espaço claro para atuar positivamente. 

Gera impacto negativo e tem ações efetivas de mitigação/ compensação. 

C 
Gera impacto, mas desconhece. 

Desconhece impactos. 

D Gera impactos conhecidos e não possui ações efetivas de mitigação. 

Quadro 13 – Guia de avaliação de percepção de impacto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro 14 apresenta a avaliação do inventário descrito no Capítulo 4, por 

subcategoria, considerando os indicadores de inventário da UNEP/SETAC e com descrição das 

evidências encontradas nos documentos e entrevistas realizadas. 
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(continua) 

Subcategorias 

para o público 

COMUNIDADE 

LOCAL 

Exemplos de indicadores de 

inventário fornecidos pelo Guia 

Metodológico UNEP 

Evidências encontradas  

Reassentamento e 

Migração 

N° de indivíduos reassentados, 

voluntária ou involuntariamente, que 

podem ser atribuídos a organização. 

Não há evidências ou relatos de 

reassentamentos promovidos pela 

empresa. 

A 

Força das políticas organizacionais 

relacionadas com o reassentamento, 

como por exemplo due diligence e 

salvaguardas processuais. 

Não registro de reassentamento de 

pessoas devido aos processos analisados 

por esse estudo. 
A 

Força dos procedimentos 

organizacionais para integrar 

trabalhadores migrantes à 

comunidade. 

Não existem procedimentos que tratem 

da integração de trabalhadores 

migrantes devido a parada de 

manutenção. 

D 

Engajamento da 

Comunidade 

Força das políticas escritas sobre 

engajamento comunitário no nível da 

organização. 

Está presente na política de 

responsabilidade social e existem 

procedimentos sobre o tema. 

A 

Diversidade de grupos de públicos 

da comunidade que estão engajados 

com a organização. 

O público ativamente engajado pela 

empresa são os líderes comunitários 

formalmente indicados pelas 

comunidades como presidentes de 

associação de moradores. 

B 

N° e qualidade de encontros com 

públicos da comunidade. 

Os encontros formais através do comitê 

comunitário acontecem 4 vezes ao ano e 

tem uma participação que flutuante. 

B 

Apoio da organização (financeiro ou 

em horas de voluntariado) para 

iniciativas da comunidade. 

A empresa patrocina projetos sociais na 

região.  A 

Patrimônio Cultural 

Força das políticas locais para 

proteção do patrimônio cultural. 

Não existem evidências de uma política 

específica que trate da proteção do 

patrimônio cultural local, somente 

registro de atuação pontual.  

B 

Presença ou força de programa 

corporativo para incluir expressões 

do patrimônio cultural no design de 

produto ou na produção. 

Não existe programa corporativo ligado 

a incorporação de expressões do 

patrimônio cultural no design de 

produto. 

B 

Existe informações corporativas 

relevantes disponíveis na língua da 

comunidade local? 

Todas as informações da empresa estão 

disponíveis na língua local. B 

Respeito ao direito 

dos indígenas 

Força das políticas locais para 

proteger os direitos dos membros 

indígenas da comunidade. 

Existe uma política clara de valorização 

dos direitos indígenas e de outras 

comunidades tradicionais. Porém ficou 

claro que existe um desconhecimento 

mais aprofundado sobre a presença 

destes grupos na região. 

A 

Encontro anual promovido com os 

membros indígenas da comunidade. 

Não existe. 
C 

Resposta a acusações de 

discriminação contra membros 

indígenas da comunidade. 

Não existe nenhuma reclamação formal 

mapeada de discriminação. A 
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(conclusão) 

Emprego local 

Percentual da força de trabalho 

contratada localmente. 

Não evidenciado um percentual para o 

tema, mas existe uma insatisfação 

declarada na comunidade.  

C 

Força da política local de 

preferencias de contratação. 

Não existe política da empresa a 

respeito do tema para o evento 

analisado. 

D 

Percentual gasto com fornecedores 

locais. 

Gera impacto positivo na economia 

indiretamente. A 

Acesso a recursos 

imateriais 

Registro anual de prisões ligadas a 

protestos contra ações da 

organização. 

Não há evidências neste sentido. 

A 

As políticas relacionadas a 

propriedade intelectual respeitam os 

direitos morais e econômicos da 

comunidade? 

Não há evidências neste sentido. 

C 

Presença ou força de iniciativas de 

educação na comunidade. 

Existe um investimento significativos na 

educação local. A 

Acesso a recursos 

materiais 

A organização desenvolveu algum 

projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? 

Há evidências de uma obra de grande 

importância para a comunidade local, 

mas não diretamente ligada ao evento 

estudado. 

A 

Força da avaliação de risco 

organizacional sobre possíveis 

conflitos por recursos materiais. 

Existe conhecimento sobre os riscos de 

conflito, mas não há evidencias de 

tratamento sistêmico das questões. 

B 

A organização possui alguma 

certificação sobre sistema de gestão 

ambiental. 

Não possui certificação, mas relata 

diversas ações de gestão ambiental. B 

Riscos para saúde e 

segurança 

Gestão de integridade estrutural em 

seus sites. 

Existe evidências de diversas ações 

ligadas a segurança de processo, 

inclusive a realização de simulados 

envolvendo a comunidade. 

A 

Esforço organizacional para reforça 

a saúde da comunidade, dividindo 

recursos por exemplo. 

Não é reconhecido, nem evidenciado 

um esforço significativo nas questões 

ligadas à saúde da comunidade. Há 

relatos de impactos colaterais na 

disponibilização de recursos de saúdes 

da comunidade. 

C 

Esforço de gestão para minimizar o 

uso de substância perigosas. 

Há relatos de que a empresa investe da 

melhoria e no monitoramento da 

questão. 

A 

Condições de vida 

seguras 

Política de gestão relacionada ao 

pessoal de segurança privada. 

Existe uma sistemática interna ligada a 

segurança das pessoas e do patrimônio. A 

N° de reclamações legais por ano 

contra a organização sobre questões 

de segurança. 

Não existem registros. 

A 

N° de fatalidades ou acidentes por 

ano relacionados a empresa. 

Não é registro de fatalidades na empresa 

nos últimos anos. A 

Quadro 14 – Quadro de avaliação do inventário 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS SOCIAIS NO 

PROCESSO ANALISADO 

 

Durante a análise documental verificou-se que a política de responsabilidade social da 

empresa prevê nos seus princípios o respeito aos direitos humanos, e se compromete a se 

relacionar com as comunidades onde atua “de forma responsável”. Compromete-se a 

“identificar, analisar e tratar os riscos sociais decorrentes da interação entre os nossos negócios, 

a sociedade e o meio ambiente e fomentar a gestão de aspectos socioambientais na cadeia de 

fornecedores. ” O mesmo documento aponta que a empresa tem como diretriz a integração da 

responsabilidade social em sua gestão e no processo decisório da empresa. Portanto conclui-se 

que existe um desejo latente na instituição por uma atuação socialmente responsável. 

Os dados evidenciaram que o processo de migração, seja motivado pelas paradas de 

manutenção, ou por outras ações da empresa devem ser monitorados sobre o olhar da 

responsabilidade social devido aos inúmeros impactos indiretos que o aumento pontual da 

população pode causar ao município. A mitigação desses impactos pode passar por um diálogo 

mais direto com o poder público municipal.  

Sobre o engajamento com a comunidade, está claro que existe um esforço institucional 

neste sentido, principalmente através do comitê comunitário. Essa ferramenta pode ampliar seu 

potencial ampliando e diversificando o público participante. Ao mesmo tempo é necessário 

criar outras formas de ampliar a divulgação de informações relevantes para a comunidade, visto 

que a empresa depende, em grande parte, da boa vontade dos líderes comunitários para que suas 

mensagens cheguem à população. É recomendado também, investir na divulgação das ações de 

responsabilidade social, em especial nos patrocínios, para que a população do município 

reconheça os esforços da empresa neste sentido. 

Considerando a importância social da preservação do patrimônio cultural, existe um 

potencial de investimento na preservação da cultura colona da região que foi apontada pelos 

entrevistados. Essa mesma cultura já foi fruto de patrocínio pontual da empresa e pode ganhar 

importância na medida em que for sistematizada. 

Sob a ótica do respeito ao direito dos indígenas e povos tradicionais ficou evidenciado 

o desconhecimento da empresa e também da comunidade sobre o tema. Alguns entrevistados 

indicaram os colonos como povos tradicionais e desconheciam a presença de índicos e ciganos 

na região. É recomendado uma aproximação com os representantes de tais povos e até o 

fomento do tema na comunidade local. 
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Neste ponto faz-se necessário destacar o potencial latente do envolvimento da empresa 

na busca de fomentar o emprego local que pode ser melhorado por meio de um diálogo mais 

aprofundado com os órgãos locais de emprego no sentido de uma maior organização local para 

a disponibilização desta mão de obra para eventos futuros e na busca de outras fontes de 

trabalho mais perenes do que as paradas de manutenção. Outra ação que poderia gerar mais 

empregos na comunidade são ações de engajamento dos comerciantes locais para se preparar 

para esse importante evento para a economia local. 

Em relação ao acesso à recursos imateriais, o impacto na migração nos serviços 

públicos é descrito nas entrevistas e pode ser tema de diálogo entre a empresa, a comunidade e 

o poder público, no sentido de equalizar as expectativas. Da mesma maneira que os possíveis 

conflitos por recursos matérias devem ser monitorados e acompanhados de maneira sistêmica 

para empresa. 

Sobre os riscos à saúde e segurança, tanto de processo, quanto patrimonial, foi 

evidenciado um comprometimento da empresa com os temas, mas é necessário um reforço na 

comunicação dos mesmo para a sociedade. 

 

6.2 CONCLUSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

A estrutura metodológica adotada incluiu a aplicação da ACV-S em um caso real e faz 

três contribuições: para o mercado (práticas empresariais), para a literatura cientifica e para a 

sociedade.  

O relato de aplicação da ACV-S no caso real foi escolhido por permitir ser uma fonte 

de conhecimento, seja como exemplo a ser seguido ou como amostra do que pode acontecer. A 

narrativas da aplicação da sistemática proposta podem ser usadas por outros pesquisadores que 

pretendem contribuir para a aquisição e difusão de conhecimento científico. 

Os indicadores identificados na metodologia UNEP são capazes de demonstrar 

questões relevantes como a violação de direitos humanos, áreas de conflito armado, apropriação 

de patrimônio cultura ou questões ligadas a acessibilidade à recursos materiais ou imateriais. 

Mas merecem um aprofundamento in loco para que se perceba, as especificidades dos impactos 

sociais, que apesar de não estar diretamente ligados à alguma subcategoria indicada na 

metodologia, são significativos para as comunidades impactadas. 

O método SAM foi aplicado com adaptações e demonstrou ser uma ferramenta simples 

e adequada para análise de informações de inventário realizadas em in loco. As notas 

classificatórias da percepção e atuação para minimizações dos impactos avaliados pode ser 
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utilizada como um indicador de priorização para as ações de responsabilidade social 

corporativa. 

A aplicação do modelo de ACV-S em um a realidade específica, de uma indústria 

específica, tendo como unidade funcional um evento, cumpriu o objetivo de analisar os 

impactos sociais de maneira a propor melhorias nas ações de responsabilidade social, não só da 

empresa estudada, mas contribui também para o avanço da metodologia aplicada a eventos e 

processos isolados. 

Finalmente, as contribuições para gerentes, pesquisadores, tomadores de decisão são 

três: podem usar a abordagem e os métodos utilizados neste estudo para entender melhor como 

uma empresa lida com os impactos sociais provenientes de suas atividades. O exemplo 

fornecido por este estudo, na aplicação da sistemática à parada de manutenção em indústria 

química, pode ser usado em outras organizações interessadas neste tópico. O valor científico 

desta pesquisa reside na apresentação do potencial de aplicação de ACV-S na parada de 

manutenção em uma das indústrias mais importantes do Brasil, com um sistema de gestão 

direcionado à excelência. Outras empresas e pesquisadores podem usar essas práticas como 

referência. 

Estas conclusões abrem caminho, a sugestões de novas pesquisas, para a oportunidade 

de estudar o alinhamento da gestão organizacional com as práticas de relacionamento com as 

comunidades e o meio ambiente e chamar a atenção para a necessidade de maior compreensão 

da aprendizagem que é criada ao longo das práticas na interseção entre gestão dos negócios e 

as perspectivas da sociedade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

Introdução 

 

Obrigada por participar desta entrevista, ela faz parte de um estudo acadêmico do programa 

de mestrado da Universidade Federal Fluminense. Os estudos feitos à partir desta entrevista 

tem objetivos acadêmicos e são sigilosos, portanto nenhuma informação à respeito dos 

entrevistados serão reveladas. Gostaria de gravar a entrevista para que possa transcrever as 

respostas, você autoriza? Seus dados não serão identificados e para efeitos de estudo você será 

identificado como entrevistado (#). 

Falaremos sobre a empresa X que atua aqui no município e sobre as paradas de manutenção 

que acontecem eventualmente. 

 

Questões 

 

Começaremos falando sobre reassentamento que é quando uma empresa, direta ou 

indiretamente, retirar indivíduos ou grupos de suas terras de origem ou seus recursos 

necessários para sobrevivência. E também sobre migração que é o processo onde a atuação 

empresarial leva pessoas a se mudar em busca de emprego, por exemplo. 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? 

 

Agora o tema é o engajamento da comunidade. Vamos considerar que o engajamento 

comunitário deve proporcionar aos membros da comunidade e seus representantes uma voz 

ativa na relação com a empresa. Outra maneira da organização desenvolver um engajamento 

comunitário ativo é através do envolvimento direto nas iniciativas da comunidade inclusive 

através do financiamento de projetos comunitários. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Quantos 

são? Como acontecem? Você já participou de algum? As paradas de manutenção são 

discutidas nestes encontros? 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu?  

Vamos falar sobre o Patrimônio Cultural, vamos pensar na linguagem, práticas sociais e 

religiosas, o conhecimento e artesanato, assim como objetos e espaços culturais. Convenções 

internacionais de direitos humanos asseguram o direito dos indivíduos preservarem sua 



120 

patrimônio cultural, incluindo a pratica e preservação de culturas tradicionais e crenças 

religiosas. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza?  

 

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade 

local? As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? 

 

Vamos pensar agora à respeito dos direitos dos indígenas ou povos tradicionais, que inclui 

o direito à terra, recursos, cultura, independência dos índios ou outros povos tradicionais.  

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos 

de comunidades tradicionais? 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? 

 

Vamos falar um pouco sobre emprego local, vamos pensar na preferência de contratação de 

mão de obra local ou promoção de oportunidades de qualificação de membros da 

comunidade. Desenvolvimento de relacionamento com fornecedores locais. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? 

 

Pensando no acesso a recursos imateriais, na garantia de acesso a serviços comunitários, 

direito a propriedade intelectual, liberdade de expressão e acesso a informação. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma 

forma para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma 

maneira quando acontece uma parada de manutenção? 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

Você tem conhecimento de alguma ação da empresa ligada à educação da comunidade? 
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E sobre o acesso a recursos materiais que é o uso compartilhado dos recursos naturais 

disponíveis na região. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam?  

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? 

 

Vamos pensar agora nos riscos para saúde e segurança. As operações de uma empresa 

podem causar impactos a segurança de uma comunidade devido a acidentes ou provocar 

desastres naturais. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? 

 

Sobre condições de vida segura. Pense sobre as atividades produtivas de uma organização 

podem contribuir com as condições inseguras de vida em uma comunidade que já possui 

tensões e conflitos regionais. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? 
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APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas realizadas 

 

 

APÊNDICE B – ENTREVISTA 1 

 

Identificação: Representante da empresa (1) 

Entrevistado(a): Profissional com experiência em paradas de manutenção 

Tempo de experiência na comunidade: 12 anos na empresa, 3 anos nesta comunidade. 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? Pela empresa sim. Não pela parada. Pela obra, pela obra 

de modernização teve sim. Mas você acha que a parada não influencia nisso? Influencia, mas é 

uma migração temporária. Existem relatos de pessoas que vem para a parada e gosta e traz a 

família? Vocês têm relatos disso? Não temos. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Ultimamente a gente tem atuação sim. Orientando as empresas a 

não instigarem essa migração, por causa da lei municipal. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Desconheço. Partindo da empresa acho que não. Se a comunidade faz 

isso, a prefeitura faz isso, tem algum órgão, acredito que não. Mesmo porque ela colocou uma 

lei que ela não quer que venha ninguém de fora, ela quer que privilegie quem é da cidade né. 

Da região, pelo menos. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Tem essa troca com os líderes 

comunitários, né. Mas é um foco mais informativo, né? Pelo que eu conheço, pelo pouco 

contato que eu tenho com essas ações da responsabilidade social que está tratando, né? 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Como? 

Quando? Conheço um pouco porque eu fui em um deles para apresentar sobre a parada em 

2015. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Acho que marginalmente. Acho assim, quando a gente vai fazer a parada 

ou qualquer outra ação na empresa, a gente está preocupada com meio ambiente, com 

segurança. Isso que vai influenciar a comunidade, já está nos nossos processos de tomada de 

decisão. Não que uma reunião com eles, uma informação deles vai influenciar nossas decisões 

porque eu acho que isso já faz parte do nosso processo. Na medida que aparece alguma 

demanda, vai sendo incorporado nos nossos processos. Me lembro essa questão de tocha, não 

por conta da poluição em si ou pela questão de fumaça e tal, mas por causa da questão mais 

visual que ela traz para a empresa, então, acho que hoje isso tem sido levado mais em conta, na 

parada eu sei que a gente toma cuidado de, quando vai ter, informar por conta desta questão da 

imagem. Isso já está incorporado no processo. Não é assim, “porque o pessoal vai reclamar” a 

gente já sabe que isso é um ponto crítico e já está no nosso processo fazer essa comunicação e 

tomar cuidado. Você acha que os empregados envolvidos têm consciência que isso influencia 

na vida da comunidade? Acho que não. Até vejo que aqui, por não ter uma comunidade tão 

próxima. Em outros lugares, por exemplo, tem muita gente morando em volta. Foi demandado 
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muito tempo, para os empregados que vissem isso. Aqui, por não ter muita gente perto, acho 

que os empregados não percebam. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Não tenho conhecimento. Eu participei pouco destes projetos. Eu não tive a 

oportunidade de participar para poder falar. Perfil da empresa, acho que ela valoriza. Deve ter 

projetos sociais que valorize a cultura local. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Não sei. Não conheço. Que a gente 

tinha até pouco tempo, não sei se tem mais. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Não sei responder. Provavelmente deve ter, mas não conheço. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Acho que sim. 

Acho que está acessível. Está tudo na internet. O site é corporativo, as coisas locais não são 

divulgadas. Também não sei te falar como está a atuação dos líderes comunitários levando isso 

para fora, né? Periodicidade de reunião, se eles vêm aqui, conseguem ter acesso para levar, para 

divulgar. O que a empresa fala no comitê. Você acha que essa informação chega na sociedade? 

Muito pouco. Provavelmente, uma coisa diferente, que eu sinto aqui, aqui a empresa é mais 

uma. É um portãozinho que as pessoas passam na frente. Eles têm menos informação que em 

outras empresas. Acho que a quantidade de informação que tem, a empresa é só mais uma. 

Pensando nisso acho que a gente tem que fazer um trabalho maior de comunicação com a 

comunidade, não sei como. Ajudaria até na parada, falar mais, chegar mais. Está chegando 

como, né? Chegando distorcida pelo sindicato, pela associação dos desempregados, mais ou 

menos pelos líderes comunitários. E por onde as pessoas estão sabendo? Por isso que criam 

esses números malucos de 11 mil pessoas na parada, 3500 pessoas na parada, 6 meses de obra, 

igual eles falam. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Sim. Tem 

sim. Mas não tão perto, só na região litorânea. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos de 

comunidades tradicionais? Acho que eles devem se integrar. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acredito. Vamos falar de quais não são. Algumas qualificações muito 

específicas, que realmente não tem porque ter aqui. Por que são demandas numa periodicidade 

muito pequena. Intervalo muito grande entre uma vez e outra. O interesse das empresas é 

mesmo fazer com o pessoal daqui. É mais barato. Se tiver a mão de obra qualificada que eles 

precisam, eles preferem trazer daqui. É claro que algumas empresas querem trazer pessoas de 

fora, não só de liderança, mas de execução para mesclar nas equipes, para dar ritmo, para ditar 

o jeito da empresa trabalhar. Isso é importante. O cara que está aqui, por mais que ele saiba 

fazer tecnicamente, as vezes ele não tem o jeito da empresa. Cada empresa tem seu jeito de 

trabalhar, sua forma de logística, de ferramenta, de equipamentos, de interação do subordinado 

com chefia, então isso é importante também para elas. Ainda mais para um evento curto de 

parada, porque você não tem tempo de formar a pessoa. Aqui na comunidade tem caldeireiro, 

montador de andaime, eletricista. Tem mão de obra com esse perfil que consegue atender? 
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Inclusive, antes, algumas empresas buscavam gente aqui para levar para outras paradas. Você 

disse que as empresas têm se esforçado para contratar localmente. Para atender a lei. Você acha 

que isso está acontecendo? Está. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Contribui muito. Com certeza? Faz uma conta assim, 1000 

pessoas contratadas, salário de R$2000,00. Estamos falando de 2 milhões injetados no mês na 

economia. É dinheiro, né? E você acha que fica aqui? Ah, fica. Essas pessoas são contratadas 

aqui. Fora as que vem de fora, que movimenta o hotel, a padaria, o açougue, o restaurante. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição o acesso a recursos imateriais? Saúde, educação, se uma parada 

de manutenção impacta nisso? Impacta consumindo, competindo pelo acesso aos recursos. Por 

outro lado, impacta injetando recurso. Paga ISS que é uma baba de dinheiro. Três meses um 

recurso direto para a prefeitura. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? Nesse sentido de 

recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de direito de liberdade 

de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma ação da empresa 

ligada à educação da comunidade? Não. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Ajuda, estamos injetando recurso na comunidade através de empregos. Pela 

criação de emprego. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e benefício 

também da comunidade? Desconheço. Deve ter tido durante as obras. 

  

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, 

entre outros)? Não. Desconheço. Deve ter área invadida.  

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Um 

monte. Todos que entram na empresa passam por um treinamento de integração sobre 

segurança. Fazemos reuniões com cada uma das empresas para falar de segurança. 

Constituímos um comitê específico para pensar nas questões de segurança que podem acontecer 

em uma parada de manutenção. Quando a gente está falando de segurança de processo, a gente 

está contribuindo para a segurança da comunidade. Qualquer evento de segurança de processo, 

se ele for um evento ampliado, ele vai atingir a comunidade. Estamos cuidando interno e 

externo. O próprio controle da tocha né, nós estamos cuidando da parte ambiental, que não 

deixa de ser segurança. Isso é saúde e segurança. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Todo 

esse trabalho que a gente faz de controle ambiental. De atender a legislação, que a gente, pelos 

processos internos, é mais rigoroso que a legislação ambiental, a gente, de certa forma, está 

contribuindo para a saúde das pessoas. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Todas as nossas ações são para minimizar o impacto das substâncias perigosas. 

Qualquer substancia perigosa que for trazer para cá, tem que passar por N aprovações. Haja 



125 

vista a substância que a gente traz para fazer a limpeza química das unidades. Tem todo um 

controle de entrada, de saída e de descartar, como será feito o tratamento. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? 

Preocupação da empresa com isso, mudamos o portão de acesso. Lá se tem um estacionamento 

mais seguro, o acesso é mais seguro, os carros ficam mais seguros, as pessoas têm um acesso 

mais tranquilo lá para seus próprios veículos, tem uma restrição de acesso as pessoas que vão 

chegar lá na portaria. Essa é uma ação direta que a gente faz, que tem um benefício interno 

nosso, mas que tem um viés muito grande de segurança patrimonial. Tem um impacto 

significativo para a comunidade, porque você desafoga o acesso da refinaria e transfere esse 

grande movimento para um outro local mais isolado. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Reclama porque a gente tem segurança demais. Porque a gente tem 

vistoria, a gente checa tudo, chega documentação. A gente teve reclamação de assalto no 

estacionamento, e isso foi um dos motivadores de mudar o portão. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Os tipos de acidentes mudam durante a parada. Os 

acidentes de rotina estão ligados à área de processo. Queimadura, intoxicação... já na parada os 

acidentes são mais ocupacionais. O cara bater contra, entrar um cisco no olho, o cara se cortar 

porque se esbarrou em alguma coisa, são os trabalhos simultâneos. É bem diferente, está? São 

tipos diferentes de acidente. Por isso os controles são diferentes. Na rotina a gente tem que ter 

muita preocupação com as energias. Na parada as energias são seguras do lado de fora, a gente 

tem eu controlar a quantidade de pessoas, a quantidade de serviços simultâneos, em paralelo, 

sobrepostos, etc. A característica de uma parada é igual a um evento. Todos estão juntos, 

fazendo a mesma coisa. E ela tem data. Ela tem essa característica. Você acha que esses 

impactos são parecidos com um evento? A parada é tratada como evento. Todo o plano de risco 

que é feito, tanto risco empresarial, ou que pode dar errado em termos de execução de 

manutenção, as mobilizações. Um circo que se monta e desmonta. Com data para começar e 

terminar. A característica de parada é a característica de evento. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA 2 

 

Identificação: Representante da empresa (2) 

Entrevistado (a): Profissional da área de responsabilidade social) 

Tempo de experiência na comunidade: 9 anos na empresa, 1 ano na RS 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? Na parada de 2010/2011 que eu participei teve várias 

pessoas de outros estados trabalhando nesta parada. Um grande número de pessoas do Nordeste 

que se fixaram aqui na cidade do entorno da indústria. E houve um reflexo muito grande na 

comunidade. A minha percepção aconteceu por conta dos comentários dos comerciantes, de 

alguns profissionais liberais da cidade. Então esse impacto cultural que aconteceu no entorno 

da cidade foi grande. Impactou em relação ao comércio. Teve um impacto positivo no comércio, 

mas um impacto negativo em relação a infraestrutura da cidade. Postos de saúde, um aumento 

no número de pessoas à procura de postos de saúde. Uma questão natural, mas com um número 

de população maior. Isso teve uma percepção negativa da população desta cidade.  

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? Ela atuou sim, teve uma preocupação 

com isso. Lembro que eu participei de alguns diálogos, que eram orientação sobre saúde, 

segurança e meio ambiente. Teve uma comunicação para esses trabalhadores que estavam 

aqui no momento. Da empresa para esses empregados temporários. Mas eu não se te dizer se 

teve um resultado. Não acompanhei isso. Mas teve uma ação, talvez não muito abrangente. 

Na minha percepção foi pequena, mas existiu. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Na época em que eu participei da parada eu não sei dizer, pois não 

estava na área de RS. Agora que eu estou na área, teve uma comunicação um relacionamento 

com o sindicato dos trabalhadores da região. Com o interesse da própria comunidade aqui, 

querer trabalhar na parada de manutenção. Então teve essa ponte, esse fluxo de comunicação 

para informar sobre a parada, sobre a questão de vagas, divulgação das empresas contratadas 

que vão trabalhar. Nesta agora eu vi que teve, na anterior eu não sei. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Bem, dentro da atividade que eu 

realizo, o que a gente está realizando, é estreitar esse relacionamento com a comunidade. 

Então uma ação mais atuante que a gente tem com ela, é que ela participe das reuniões do 

comitê comunitário e traga para nós, quais são as questões de vulnerabilidade e riscos do 

entorno, né. E como a indústria e essa ponte que a gente tem com os órgãos públicos pode 

auxiliar. O engajamento, eu vejo que algum pouco acima desse relacionamento. Eu acho que 

não é uma etapa que que você tem que, a todo momento, você tem que contribuiu para que 

haja esse engajamento. Então assim, hoje na RS, como foi depois de uma reestruturação eu 

acredito que esse engajamento existia dentro da indústria e era mais efetivo. Mas é algo que 

você sempre tem que estar presente. Então se você fica um tempo sem essa é sua presença e 

próximo da comunidade você perde esse engajamento. E hoje, eu acho que esse engajamento 

aqui, ele está em uma média de 50 por cento. Ele precisa melhorar. Isso a gente vê na 

participação na reunião do comitê. Quer dizer se deixou de vir nas reuniões do comitê 

comunitário. E a qualidade da interação? Como você avalia? Ah, é que a qualidade da 

interação também está relacionada com comprometimento da liderança. Então a gente tem um 
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papel, se a indústria está comprometida com esse papel ela vai até um ponto. Agora esse líder 

também tem que ter esse comprometimento. Então assim, eu tenho uma abertura junto a essa 

liderança. As demandas que vem, a gente ouve. Verifica quais são as possibilidades da 

resolução daquilo com outras indústrias ou com o poder público.  Mas falta a 

representatividade do líder comunitário. Faz parte o quanto esse líder está engajado nas 

situações da sua comunidade. 

 

Pergunta 5: Os líderes comunitários são o único público que vocês trabalham? Não, no comitê 

comunitário veem representantes das instituições sociais, ONGs, e também de equipamentos 

públicos, posto de saúde, CRAS, subprefeituras e também das empresas que tem ligação com 

a indústria aqui. Algumas empresas em torno também participam.  

 

Pergunta 6: Qual a periodicidade do comitê comunitário? A cada 3 meses. E o tema parada de 

manutenção é discutido? Sim. É um tema recorrente? Ele é realizado quando a gente tem uma 

programação de uma parada que a gente considera que vai causar mais impacto no entorno. 

Assim paradas que voltem mais de 1000 empregados contratados. Uma média, né? 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu? Não. A comunidade 

é colocada nos planos de ação. Como uma atividade a ser realizada. Que é comunicação com 

a comunidade. Agora se isso interfere na decisão de fazer, ou não fazer uma parada de 

manutenção 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Eu acho que a empresa conheci a cultura local. Até pelo tempo que ela está 

instalada aqui. Ela conhece muito bem a cultura. Ela considera, valoriza, mas não existe 

nenhuma ação em que divulgue sobre essa cultura, sobre a história, sobre as raízes do local. 

Ela não participa nessa divulgação cultural.  

 

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Dentro dessas iniciativas eu uma que 

eu vejo é assim a iniciativa com o pequeno agricultor. Que é uma ação social em que são é 

estimulado o desenvolvimento econômico de pequenos agricultores da região e que beneficia 

os funcionários. Os produtores trazem suas mercadorias aqui na empresa e são vendidos para 

os colaboradores. Envolve os trabalhadores e a comunidade. E investimento financeiro? 

Investimento através dos projetos sociais através de patrocínio. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? Eu não conheço. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade 

local? As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Eu 

acredito que sim. Através do site da companhia, os contatos telefónicos que a gente divulga 

através do comitê. Então a comunidade conhece e a gente divulga esses contatos. E a 

indicação das atividades que são realizadas aqui. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Eu sei que 

existe uma comunidade indígena nas proximidades, mas eu não conheço. Eu sei que dentro de 

uma oficina de um projeto patrocinado pela empresa, onde teve troca de informação das 

crianças com a questão cultural desta comunidade indígena. Mas eu não vivenciei. 
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Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos 

de comunidades tradicionais? Sim, elas estão dentro das diretrizes da indústria. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não, eu acho que até falta uma divulgação, uma ampliação, dessa informação. De 

que a gente possui uma comunidade indígena nas proximidades. Não, não existe. Por que eu 

acho que nem tem conhecimento. As pessoas nem sabem que existe. A maioria não sabe. 

 

Pergunta 15: Pensando em emprego local. A força de trabalho da empresa é contratada 

localmente? É uma informação que foi repassada para as empresas contratadas, que existe 

uma lei, uma portaria municipal com obrigatoriedade da contratação de pessoas da 

comunidade nessas paradas de manutenção. O que eu sei, que nessa parada que vai ser 

realizada foi em informado para as contratadas desta obrigatoriedade e que seja feito essa 

seleção de empregados, desses profissionais, uma porcentagem deles, localizados aqui, que 

moram aqui na região. Esse é um esforço da empresa? Não, é uma maneira que ela contribui 

para incentivar a contratação de mão de obra local.  

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Contribui de maneira indireta, porque o foco principal da 

indústria é a realização dos serviços de obras, aqui interno, e com essa é força de trabalho 

lotada na região ela em ela contribui com o comércio. Dos serviços básicos necessários para 

se manter durante o período da parada. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? Eu acredito que sim, por que existe toda 

uma questão de atendimento legal dentro das seleções de fornecedores, todo o processo 

seletivo, regulamentado. Mas como eu não trabalho diretamente com isso eu não tenho uma 

resposta. 

 

Pergunta 18: Pensando em recursos imateriais, você acredita que alguma ação específica da 

empresa contribua de alguma forma para o aumento ou diminuição da segurança no 

município? Isso muda de alguma maneira quando acontece uma parada de manutenção? 

Impacto positivo e negativo. Positivo por que ela estimular o comércio local e também a 

questão das pessoas de fora conhecer a história do local. Enriquece culturalmente, pois você 

acaba conhecendo como a cidade se movimenta como é a geração de empregos, como que ela 

funciona. Eu acredito que existe uma troca, um o impacto positivo. O impacto negativo essa 

questão da infraestrutura da cidade. Até que ponto a está preparada para atender as demandas 

dessa comunidade que vem fica por um tempo. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

Não. Você tem conhecimento de alguma ação da empresa ligada à educação da comunidade? 

A maioria dos projetos patrocinados pela indústria tem o foco em criança e educação. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam? 

Dependendo da parada de manutenção existe a necessidade de alguns remodelamentos no 

entorno. Isso acaba trazendo algumas melhorias, uma necessidade de abrir uma rua 

segundaria, ou melhorar as condições das vias do entorno, melhoria da sinalização. Isso acaba 
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trazendo também uma melhoria para comunidade. Porque você reforça sinalização de alguma 

forma e as condições do entorno sim. 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? Existe um conflito em que uma comunidade próxima. Ela demanda 

junto ao poder público, a melhoria de um acesso que interliga duas comunidades. É 

infraestrutura urbana e que ela de manda à companhia uma solução deste problema. É uma 

situação em que a empresa não tem como interferir, mais a comunidade demanda julgando 

que a empresa teria poder económico para isso. Esse conflito gera prejuízos para a empresa? 

De certa forma, sim. Como é uma comunidade pequena e muito representativa, uma liderança 

muito representativa, ela acaba trazendo essa demanda para as reuniões do comitê 

comunitário julgado que a empresa está passiva a esse problema e acredito que isso acaba 

impactando sim na postura da empresa junto a outras comunidades. Como algo negativo em 

que a companhia não está respondendo. Uma questão de reputação? É.  

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Não tenho esse conhecimento. 

 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? 

Em relação à segurança existe em alguns procedimentos que são realizados dentro da 

indústria em que acaba gerando ruído ou partículas sólidas, impacto no meio ambiente. 

Quando tem esses processos a orientação é que a gente avise a comunidade da gravidade 

dessas incidências. Nós temos também o mapeamento das lideranças comunitárias, que no 

caso de uma ocorrência maior, de uma emergência maior elas serão acionadas para ter uma 

ação de emergência, de comunicação. Então existe assim atividade dentro da segurança. E 

também de meio ambiente, através do controle das águas, de resíduos sólidos. Existe todo um 

controle da água que é utilizada na refinaria, tanto de entrada quanto de saída. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? 

Diretamente não. O que é feito hoje é uma divulgação´. Palestras, apresentações de dentro da 

reunião do comité comunitário. Com caráter educativo e de divulgação dos equipamentos 

públicos que a comunidade tem acesso. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Eu acredito que sim, mas eu não conheço  

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? A 

companhia tem uma área de segurança patrimonial, ela existe, ela é atuante. Ela é reconhecida 

pela comunidade. A comunidade sabe a quem acionar. Com quem entrar em contato caso ela 

veja algum caso de invasão. As lideranças são orientadas e elas possuem o contato telefônico 

caso elas vejam ou vivenciem alguma situação de estranhamento que impactem a segurança 

patrimonial da empresa. Elas são orientadas a informar. E existe também o contato telefônico 

pelo SAC, que a segurança patrimonial tem acesso também então existe essa fonte de 

informação. 

 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Eu lembro de um ser casamento que foi desfeito. De uma cerca que 
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existia entre a empresa, que foi desfeita por alguém da comunidade e essa pessoa acionou a 

industrial dizendo que aquele cercamento estava tornando inseguro a sua propriedade. Teve 

uma recuperação do local, mas não demorou muito, foi desfeita de novo. É um problema 

recorrente. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Existe uma gestão de tratamento de acidentes, 

incidentes e desvios. Ela é implementada tanto nas atividades de rotina, quanto na parada de 

manutenção. Existe um reforço maior em relação a equipe de segurança que a tua nesse 

período, mas a forma de tratamento é mantida. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA 3 

 

Identificação: Representante da empresa (3) 

Entrevistado (a): Profissional da área de segurança com experiência em relacionamento comunitário 

Tempo de experiência na comunidade: 12 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? Com certeza. Nas últimas paradas de manutenção que a 

gente tem aqui, a gente tem conversado com as pessoas e tem visto que tem endereço aqui da 

cidade moram aqui a algum tempo e não são oriundas daqui. Pelo sotaque, pela maneira que 

falam. As pessoas vêm para trazer os documentos delas para emissão do crachá, e tudo Bahia, 

Sergipe, uma série de estados do Norte e Nordeste. Apresentam residência aqui, mas 

chegaram agora ou já estão aqui a um tempo? Vieram para as obras de ampliação e ficaram. 

Constituíram família aqui, tem filhos e ficaram. Estive conversando com algumas pessoas e 

falam que essas pessoas vêm e estão criando uma certa, favelização. Estão ficando em alguns 

lugares e reunindo mais gente e construindo moradias em determinados locais. Pessoas que 

vieram para as obras, continuam aqui, muitas delas vivem só de parada. Essas pessoas fixaram 

residência aqui. Na época o município acolheu elas, na época teve uma série de atrativos, a 

própria investiu muito. Elas moram aqui, tem família aqui e vivem só de parada. Vão para 

parada da Bahia, em São Paulo e retornam. E ficam aguardando para participar da parada aqui 

também. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? Eu vejo que tem muita ligação da 

empresa com a prefeitura e outros órgãos de serviço social. É uma preocupação da empresa 

como está sendo visto pela própria comunidade esse pessoal que vem, como se diz, tomar as 

vagas do pessoal daqui. A própria responsabilidade social tem atuado bastante. Um contato 

constante com o sindicato, para tentar minimizar os impactos que causam. Tem essa 

associação dos desempregados aí que tem 7 mil inscritos. É uma situação que preocupa. 

Inclusive o presidente da associação é baiano, veio de fora, constituiu família e mora aqui. Ele 

estava falando que o objetivo é garantir a lei de 70% nas paradas seja cumprido. Eles querem 

que o pessoal de fora represente, no máximo 30% na parada. O que eles querem é que a 

parada seja suprida de mão de obra local. Eles estão tentando pressionar a empresa a só emitir 

o crachá com uma carta do SINE. A gente não pode fazer isso. Como a gente contrata serviço, 

essa exigência não está sendo cobrada. Essa lei é inconstitucional. Uma empresa que chegou 

fez um questionamento para o ministério do trabalho e eles disseram que não são obrigados a 

cumprir essa lei. É uma lei municipal e não tem obrigatoriedade de fazer. Eles estão tentando. 

Acho até que é interessante para as próprias empresas que seja a maior parte do pessoal daqui, 

porque diminui custos com hospedagem e uma série de coisas. Então as empresas estão 

pegando a maior parte da mão de obra daqui. Mas o serviço mais especializado elas trazem do 

quadro fixo delas. E você vê que é interesse das empresas? Tem sim, até para não bater de 

frente com o próprio sindicato, com o SINE e para diminuir custos dela. Não precisa pegar 

alojamento, pagar diária, elas preferem pegar, desde que a mão de obra atenda as 

especificações, as qualificações necessárias. E muitas vezes acaba não atendendo e eles tem 

que trazer de fora.  

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Eu creio que sim. As empresas elas fazem uma série de atividades de 

integração, com a questão de família. Eles têm alguns benefícios que incluem as famílias do 

trabalhador. Eu sei até que tem caso de pai e filho trabalhando aqui. 
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Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Na parada eu sei que são feitas várias 

reuniões, bem antes com SINE e sindicatos e com as associações de bairro, são chamadas aqui 

e falado como vai ser, qual o período, quantas pessoas vão ser contratadas. Esse procedimento 

existe e são bem informados com relação a isso. O pessoal da Responsabilidade Social, que 

tem isso. Eu participo inclusive de umas reuniões aí. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Eu creio que são os líderes comunitários. Até pela 

questão de emergência, de plano de abandono. Os líderes comunitários são mais envolvidos 

nas ações da empresa. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Quantos 

são? Como acontecem? Você já participou de algum? As paradas de manutenção são 

discutidas nestes encontros? Não sei exatamente a frequência. Sei que algumas vezes no ano 

as pessoas acessam a indústria e tem uma reunião aqui dentro. Sei também que quando tem 

algum assunto relativo a comunidade, chama muito alta ou alguma coisa já tem as pessoas 

que são informadas deste processo para diminuir a especulação. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu? Com certeza. Eu 

tenho conhecimento que o pessoal são comunidade, até para evitar especulação. Até para ter a 

informação oficial, porque quando não tem a informação da empresa. Quando só tem dos 

meios de comunicação, talvez não tão confiáveis, se torna verdadeiro. Mas tem essa 

preocupação de informar o que está acontecendo, para que esses líderes comunitários tenham 

uma informação fidedigna para esse público. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? No cenário atual, acho que não está trabalhando tanto. Mas em outras épocas 

tinha sim alguns projetos que a empresa patrocinava. Neste momento está um pouco parado. 

Mas com certeza ela valoriza sim e tem até algumas preocupações apesar das limitações. A 

comunidade quer até criar um parque. Neste momento a empresa não está trabalhando, mas 

que ela quer e apoia neste sentido. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Eu sei que a Responsabilidade 

Social está chamando e pedindo donativos aí para distribuir para a comunidade. Eu sei que 

tinha vários projetos, mas não sei como está no momento atual. Tinha um projeto da criança, 

questão de biblioteca. Mas eu sei que teve várias. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? Creio que sim.  

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? As formas de 

comunicação da empresa com a comunidade, além do formato de informativo tradicional? A 

empresa tem o cuidado de expressar sua gratidão pela contribuição que a comunidade oferece, 

participando deste diálogo na busca por novos processos? Eu creio que não está tão disponível 



133 

assim. Acho que tem que melhorar a disponibilidade e até a forma como isso chegaria essa 

informação. Acho que até sobre parada tem tudo na intranet, mas a intranet é para público 

interno. E até falar diferente, não adianta assim falar os nomes técnicos. Uma linguagem muito 

técnica acho que não chega no conhecimento das pessoas ou da maneira que as pessoas 

gostariam de entender. Acho que falta melhorar como passar essa informação.  

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Não. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos 

de comunidades tradicionais? Com certeza. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não, pelo contrário. Acho que isso a empresa cuida com muita seriedade. Não tem 

discriminação não. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Está meio equilibrado. Hoje em dia tem cidadãos aqui do município, mora aqui 

no município, vem faz a parada e vão fazer as paradas em outros lugares. Tem também gente 

que vem de fora, consegue comprovante de endereço, pega uma carta dizendo que mora com 

essas pessoas, com causa daquela lei municipal que fala de 70%. Vem, trabalha aqui durante o 

período de parada e retorna. São os paradeiros que eles chamam, vivem de parada em parada. 

Acho que a lei está sendo superada. Já tem empresa que tem 90% de mão de obra local, pelo 

controle que a gente tem na emissão de crachá. Para emitir um crachá por exemplo o sistema 

pedi um comprovante de endereço. A maioria do que a gente recebe é local. A grande 

maioria. E supera os 70%, com certeza. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? A gente faz reunião com as empresas e cobra. Mesmo 

para a gente não ter problema. Existe um esforço bem grande, de vários setores envolvidos 

neste processo todo. A segurança, o RH, serviços, que a gente conversa com os representantes 

da empresa e a gente conversa sobre isso. Nosso objetivo é garantir o acesso a indústria, 

porque qualquer paralização obstrui o acesso e a gente não quer ter problema. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Acho que diretamente, porque não vários contratos. Nós 

estamos falando de 2000, 2500 pessoas diretamente e indiretamente esse número deve dobrar. 

E indiretamente, muita gente que envolve. Envolve hospedagem, alimentação, todo o 

comercio local gira por causa deste período de três meses que envolve uma parada. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma linguagem 

uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade social e ambiental? Com 

toda certeza. A única restrição é consumo de droga e álcool. Aqui tem restrição, se for pego 

aqui dentro. Agente não quer pessoas nessas condições por uma questão de periculosidade 

mesmo. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma 

forma para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma 

maneira quando acontece uma parada de manutenção? Alguns cursos, na integração, um dos 
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primeiros contatos que esse pessoal tem, que é feiro pela segurança. Isso é falado, e a gente 

cobra uma postura. Acho que isso ajuda a melhorar a segurança. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

O contrário. Já aconteceu de outras pessoas interessadas na tecnologia da empresa. E a gente 

tomou várias medidas. Você tem conhecimento de alguma ação da empresa ligada à educação 

da comunidade? Várias situações, como o projeto de contra turno. Que as crianças vinham 

ficar aqui. A empresa se preocupa com a educação. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam? Talvez 

ajude, no seguinte sentido... a empresa orienta muito as pessoas no sentido da preservação. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? Posso dar um exemplo, o clube dos empregados,  

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? Tem três casos que eu conheço, a questão da barragem que hoje tem 

muita gente lá, moradores que estão em área da empresa. A questão do Plano Diretor da 

Prefeitura, o fato da indústria estar localizada onde está, ela bloqueia várias rodovias e ruas 

que poderiam ter continuidade. Por ser uma área muito grande, teve até uma solicitação da 

prefeitura para cortar a nossa área com ruas municipais e até uma rodovia estadual. Foi pedido 

e foi negado, eu não sei como está esse processo. E tem a área que a comunidade tem 

interesse em transformar em parque, né? Que também está dando essa briga aí. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Com certeza. Não vou saber dizer quais são, mas com certeza é uma preocupação. 

A nossa equipe, por exemplo, faz três rondas diária em trechos pré-determinados para saber se 

está tudo ok nos rios e córregos que cortam a indústria.  

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Na 

verdade, esse processo de segurança industrial é um dos maiores valores para a empresa. 

Depois de grandes acidentes ambientais que teve aí, e acidentes fatais, a segurança se tornou 

um valor realmente. A gente diz que é até engessado nosso processo de tanto que é cobrada a 

questão da segurança. Tem coisa que aí fora você faz em meia hora e aqui você leva um dia 

para fazer, por causa da questão de segurança. Temos vários indicadores, cursos, cobranças no 

sentido de preservar a vida. Não dar acidente, não dar prejuízo para as pessoas, que é o 

principal valor que nós temos.  

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não 

sei dizer qual, mas sei que tem vários monitoramentos que são feitos. Inclusive para a emissão 

de poluentes. Uma delas por exemplo são os detritos industriais que são todos tratados antes 

de ser enviados de volta para o rio. E já análises feitas que ela melhora a água do rio, que a 

água vem mais poluída até chegar aqui, e depois de devolver ela fica melhor. 

  

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Eu sei tem. Uma das que eu sei que a empresa não deixa usar é herbicida. A 

empresa não autoriza usar dentro das unidades dela. A gente até necessitaria para manter 

limpo determinados locais e a empresa não autoriza. Então tem várias proteções que a 
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empresa tem. Aqui tem vários produtos que são usados no processo, soda caustica, uma série 

de produtos, que tem uma série de precauções que são tomadas para evitar acidentes. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? 

Conheço bastante. A gente atua com bastante responsabilidade neste processo porque a gente 

protege a vida, que é o maior patrimônio que temos. Hoje em dia a gente atua primeiro onde 

tem pessoas, onde tem risco para as pessoas, depois onde tem patrimônio, depois onde tem 

custo. A vida é colocada em primeiro lugar sempre. Então todas as ações tomadas como 

revistas, verificação dos carros, controle de velocidade, controle de veículos, controle de 

identificação. Tudo isso pensando em proteger a vida, em proteger o maior patrimônio que 

nós temos que é a vida. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Na verdade, a empresa hoje, está muito segura. Todas as medidas de 

mitigação, toda a maneira como a empresa tem atuado hoje, pela própria cobrança dos órgãos 

reguladores, órgãos fiscalizadores, acho que a empresa é muito segura. Tem dois lados nesse 

processo todo. Como vem muita gente de fora e acaba se instalando aqui, tem gente que fala 

que essas pessoas que vem de fora não tem nenhum compromisso com a sociedade local. Que 

se eles puderem fazer algum tipo de ação, eles vão se aproveitar. Por outro lado, as pessoas 

que vem trabalhar aqui dentro, eles são muito bem “doutrinados”. A gente conversa. Eles 

sabem que tem presença de polícia civil, policia rodoviária federal o tempo todo aqui. Essas 

pessoas acatam melhor, senão não voltam a trabalhar aqui. Elas vêm trabalham aqui, daqui a 

um ano elas querem voltar. Então elas querem deixar o nome limpo para poderem retornar 

novamente. Por isso acho que as pessoas que vem não causam maiores problemas para a 

comunidade. Então na verdade contribui. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Sim. A gente trabalha com seres humanos e 

infelizmente estamos sujeitos a falhas, né. Nós temos acidentes de transito, que é muito 

comum de acontecer. Nós temos muitos veículos aqui dentro. A empresa deste tamanho tem 

muitos veículos circulando aqui dentro. Tem acidente de processo. Tem acidentes simples, 

desde o descumprimento de uso de EPI. Como você tratam essas questões? Por exemplo, um 

rapaz que estava sem capacete. Caiu e bateu a cabeça. Todo mundo tem de fazer um DDS 

sobre isso para todos os empregados. O aprendizado é muito grande com os acidentes que 

acontecem aqui dentro. E na parada de manutenção, isso muda? É uma possibilidade maior, 

porque é muita gente num período muito curto. Nós estamos falando de um público 3 vezes 

maior que na rotina. Mas os controles aumentam. NO efetivo de segurança quase dobra, para 

cuidar da entrada, saída, revista para controle de álcool e droga, trânsito. Só falando de 

segurança patrimonial o efetivo quase dobra, então a segurança dobra.  
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APÊNDICE E – ENTREVISTA 4 

 

Identificação: Representante da empresa -4 

Entrevistado (a): Profissional de área técnica com experiência em relacionamento comunitário 

Tempo de experiência na comunidade: XX anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? O que eu 

tenho conhecimento de 2007 para cá foram os grandes empreendimentos. O próprio estudo de 

impactos contemplava um aumento populacional na região motivado pelo grande número de 

pessoas que seriam necessárias para o desenvolvimento das atividades. Boa parte das pessoas 

vieram de fora. Grande parte permaneceu por aqui. Parte das obras coincidiu com uma parada 

em 2010.  Como ponto positivo o que se mostrou no EIA/RIMA foi o quanto isso fomentaria 

o crescimento da cidade. Mas a parte de problemas sociais disso apareceu bem menos. O 

aumento dos níveis de violência, os problemas de trânsito, a mudança de família. Muita gente 

vinha solteiro para cá e se ajeitava aqui mesmo. Na época a gente teve problemas de doenças 

que estariam erradicadas na região, como meningite. Vieram junto com essas populações 

itinerantes. Isso não estava previsto em estudo de impacto nenhum. Isso foram coisas que a 

comunidade teve que conviver. Fruto desta grande migração de pessoal que não estava 

previsto em lugar nenhum e consequentemente não tinha plano de ação para isso. Então não 

tinha medida mitigadoras para isso. Foram surgindo e tiveram que ser tratados à medida que 

foram aparecendo. E a parada de manutenção tem as mesmas características? Tem as mesmas 

características, mas em proporções menores. Porque assim, eu diria até que o público 

migratório é bem menor. As empresas têm uma tendência de se utilizar a mão de obra local. 

Por diversas razoes. Primeiro por razões de custos, onde eles conseguem aproveitar, em escala 

maior, essa não de obra local, evita despesas de transporte, de instalação, viagens. Reduz 

bastante o volume de despesas. Isso é atrativo para as empresas. Além disso, o pessoal que já 

reside aqui, está ambientado ao clima. Não sofre tanto neste processo. Isso é um ponto 

positivo. Trazer gente do Nordeste, geralmente a gente faz parada no meio do ano, 

preferencialmente em agosto. E agosto pega muito frio. O pessoal que vem de fora sofre 

muito com isso, por causa da variação de temperatura. É grande o delta de temperatura O 

pessoal de fora se assusta com isso. Mas, de modo geral, a gente não tem essa mão de obra 

especializada disponível para todos as funções. Acaba que precisa trazer gente de fora, em 

menor proporção que em 2010, mas traz esses riscos de novo. Com detalhe, para paradas nãos 

e faz estudos de impacto. Não tem nenhuma análise maior desse processo migratório dos 

paradeiros. A legislação não existe nada neste sentido. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? Acho que não. A gente contrata serviço. 

Cabe as empresas definir o quanto de pessoal colocar aqui e o grau de instrução mínima deste 

público. E de onde eles vão trazer. Eu não me lembro se existe algum requisito contratual para 

contratação de mão de obra local. Eu acho que não. Em grandes obras tem. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Não vejo movimentos neste sentido. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? A gente tem um programa de 

conscientização pública. Tem uma série de reunião com os líderes comunitários, o comitê 

comunitário. Tem como função chamar as lideranças e apresentar o que a gente vai fazer 
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efetivamente aqui dentro. Diminuir um pouco o gap de informações, daquilo que a gente está 

fazendo e o que a comunidade sabe. Passar uma informação um pouco melhor. Eu sei que 

existem umas reuniões que se fazem com quem está chegando na refinaria, faz uma 

integração, e apresenta o que vai ser a parada. Só para os trabalhadores. O assunto da parada é 

tratado no comitê comunitário. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Além do comitê, de forma estruturada eu não conheço.  

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Quantos 

são? Como acontecem? Você já participou de algum? As paradas de manutenção são 

discutidas nestes encontros? São trimestrais. É aberto aos líderes comunitários, que são 

convidados a participar. Esses encontros acontecem aqui dentro da empresa. O pessoal vem 

aqui, ele é capitaneado pela responsabilidade social. Sempre que tem parada, ela é pauta deste 

fórum. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu? A empresa não. 

Não vejo isso. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Acho que fomenta a cultura local. Ela ainda mantém alguns patrocínios, com 

teatro. O apoio a produtores locais, membros da comunidade, que vendem produtos na 

empresa. Eu sei que a gente tinha, se mantinham, atividades nesta linha de artesanato em 

casas na comunidade. 

 

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Algumas ações de voluntariado. 

Algumas ações nesta linha. Mas não sei o que deu nisso. Tem doação de programa de doação 

de brinquedo no Natal. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? Desconheço. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade 

local? As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Não. 

As informações importantes chegam tornas para o público interno. Imagina para o público 

externo. As únicas informações que a comunidade tem são essas do comitê comunitário. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Sim, a 

comunidade polonesa. Eles têm programas folclóricos de dança. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos 

de comunidades tradicionais? Deveria ter incentivo. Acho que não cabe a empresa a questão 

de proteção de direitos. Acho que deveria ter algum programa de incentivo. Isso é a 

identidade do nosso povo. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não. 



138 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acho que sim. Uns 70 a 80% é mão de obra local. Acho que os grandes 

contratos preferem o público local porque é mais barato. Minimiza uma série de custos de 

deslocamento, alojamento, viagens. Além disso eles preferem o público local, porque eles já 

conhecem. Eles já têm experiência em trabalha na empresa. Muitas pessoas já trabalharam na 

empresa em um outro contrato. Já conhecem as regras. Para eles é bom. Não precisa ficar 

treinando. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Ela não pode exigir. Ela contrata serviço e a empresa vai 

achar o recurso onde ela achar que deve. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Com certeza. O fato de proporcionar o aumento da atividade 

econômica. Como falei, 70, 80% do público consegue ser empregado neste período. Isso 

significa um volume de dinheiro que ela injeta na economia e suporta o comercio local. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? Sim. Acho que a empresa não discrimina. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma 

forma para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma 

maneira quando acontece uma parada de manutenção? Não vejo impacto, principalmente 

associado a parada.  

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

Não. Ela é uma empresa muito legalista e não incentiva isso não. Você tem conhecimento de 

alguma ação da empresa ligada à educação da comunidade? Não sei como está. Sei que teve, 

nos bairros próximos. Sei que teve alguma coisa neste sentido. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam? Ajuda 

nisso. A empresa contribuiu um percentual alto no imposto arrecadado pelo município. Isso 

possibilita que o município tenha recurso para desenvolver essas áreas. Se o recurso é bem 

aplicado ou não, isso não sei. Mas contribui muito. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? Não sei. 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? A gente possui, construiu uma barragem, com o objetivo de garantir as 

operações aqui da indústria. A gente tem direito ao uso da água. No passado havia uma 

exclusividade no uso do recurso. De um tempo para cá, face ao aumento da necessidade 

populacional da região e escassez dos recursos, a boa qualidade da água. A gente já teve que 

compartilhar esse recurso com outros players. Até por força de lei, porque não é 

exclusividade da empresa. A gente teve solicitações para usar a água. O uso dos recursos, o a 

lei garante, que a água é para dessedentação humana e animal em primeiro lugar, depois para 

a indústria. Não é um conflito, mas é um sinal de alerta. 
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Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Sim, ISO 9000, ISO 14000. Se não me engano, ISO 19000, estamos trabalhando. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Sim. 

Ele é extremamente complexo. É um dos pilares da empresa. Ela precisa caminhar em favor 

da segurança de forma a melhorar seus níveis de excelência. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Os grandes investimentos feitos pela empresa nas obras de modernização, foi com 

o objetivo de diminuir os poluentes nos produtos. Foram tomadas muitas ações para isso.  

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? 

Sim. Tem uma área para isso. Esse pessoal faz estudos, tem uma parte de inteligência. Analisa 

risco e movimentos onde a empresa está inserida.  

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não sei. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Já participei de comissão de investigação de 

acidentes. Sei que tem todo um tratamento para qualquer tipo de acidente. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA 5 

 

Identificação: Profissional de assistência social - 1 

Entrevistado (a): Assistente Social do atendimento especializado em casos graves no município. 
Tempo de experiência na comunidade: 7 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? “Não a saída, 

mas a vinda de algumas pessoas sim. Quando eu estava trabalhando na proteção básica eu 

acompanhei, eu acho que houve, não me lembro à época, mas houve um aumento da população 

pela vinda de muitas famílias para cá. E você acha que isso se deve a parada de manutenção 

especificamente? Pela época sim 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Como? Desconheço 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Também não conheço 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Não 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Não. Porque na época os que acabam procurando a 

assistência social, aqueles que acabam saindo da empresa por algum motivo e ficam por aqui. 

Então é um público que acaba procurando bastante por estar desempregados, enfim acabam 

procurando também por causa da escola, escolarização das crianças, inclusão nas escolas, 

questões de saúde e vem em busca da informação por terem mudado para cá. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Não sei. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Não 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Acho que nem atrapalha, nem enaltece. Desconheço qualquer tipo de ação voltada 

para isso. A não ser que tenha feito e eu não conheça. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Não 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Desconheço. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Bem poucos, 

quando está para acontecer a paradas eles até procuram bastante a gente, mas nem sempre a 

gente tem as informações para passar. Eles vêm interessados na questão nas vagas de emprego. 

Nem sempre é divulgado para a gente da ação social, talvez o pessoal do trabalho em emprego. 
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Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Aqui não 

tem. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acho que até algumas contratações acontece aqui. Mas o que a gente sempre... 

o que eu via a um tempo atrás e que já foi levantado em algumas discussões é uma forma de 

colocar para a empresa a importância de priorizar as pessoas que residem aqui no município. 

Que não é valorizado? Não e que não valorizado, mas não priorizem. Não sei se isso esbarra na 

qualificação profissional, se as pessoas têm a qualificação exigida para entrar na empresa ou 

não. Mas o que acontece mesmo é trazer muito mais gente de fora. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Se existe eu não conheço. Não estou muito por dentro da 

questão aí da contratação. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Na medida que acaba trazendo pessoas de fora acaba 

movimento a economia aqui da cidade. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma linguagem 

uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade social e ambiental? O 

respeito pela equipe técnica que atende sim, mas o que a gente percebe é que na comunidade, 

na sociedade ele acabam sofrendo um pouco de discriminação pelo jeito que falam pela cultura 

que eles têm. Então acaba sendo bem forte aqui na cidade, causa impacto bem grande na 

comunidade. Como é esse impacto? Algumas questões raciais acabam aparecendo, essa 

discriminação racial. As vezes vem pessoas mais do Norte, nordeste, com uma cultura bem 

diferente, até no modo de se vestir de se portar e isso tudo acaba gerando um certo desconforto, 

algumas pessoas acabam discriminando, desrespeitando. As pessoas da comunidade 

desrespeitam essas pessoas que vem de fora. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? Eu não tive nenhum conhecimento de nenhuma 

ação voltada. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? 

Nesse sentido de recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de 

direito de liberdade de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma 

ação da empresa ligada à educação da comunidade? Eles acabam tendo acesso à informação 

por procurar os nossos serviços. Acaba impactando, como é uma demanda bem grande que 

chega no município, as vezes eles não conseguem acessar todos os serviços, pelo menos não 

num tempo assim mais curto. A questão da informação, a escola, saúde, todos os serviços 

acabam inchando. É que assim, a cidade está preparada para um território, uma demanda acaba 

impactando sim. O município não está preparado para manter a estrutura para atender uma 

demanda bem maior. E acaba aparecendo alguns pequenos problemas e questões que a gente 

tem que intervir... vaga em creche e escola. Para garantir o acesso a esses direitos que são 

básicos. Aí são pessoas que vão ficar... até as pessoas que acabam vindo e que ficam um tempo, 

se traz família acaba impactando. Aí a gente precisa atuar para garantir escola para as crianças.  
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Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Não atrapalha, mas também não ajuda. Eu não conheço nenhuma ação neste 

sentido. 

  

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e benefício 

também da comunidade? Não conheço. Não sei se entra aí um patrocínio para as crianças, que 

acho que realmente teve impacto positivo na região onde as crianças são atendidas. Oferecendo 

o contra turno que é uma coisa que o município não oferece. Tem algumas crianças que a gente 

vê essa necessidade de estar no contra turno, para não estar na rua, para não estar em uma 

possível situação de risco, colocada até pela própria família, ou enfim... 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, 

entre outros)? Não conheço. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Não sei. 

 

As operações de uma empresa podem causar impactos a segurança de uma comunidade devido 

a acidentes ou provocar desastres naturais ou até para atuação social mesmo. 

Sobre acidente não temos muito conhecimento. Meio o que população fala, “Meu Deus! Se 

explodir, explode a cidade inteira. ” Ficam morrendo de medo. Essas questões nãos ei se são 

mito. Não sei falar muito até por desconhecer mesmo. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Não 

conheço. Não conheço nem a empresa. Sei que tem todo um processo de segurança que é bem 

rígido. Algumas pessoas que já trabalharam acabaram comentando, que é uma questão bem 

sério toda a questão do trabalho lá, para manter a segurança das pessoas que trabalham na 

empresa. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não 

conheço. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não conheço. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Não tive conhecimento. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA 6 

 

Identificação: Profissional de educação (1) 

Entrevistado (a): Diretor (a) de escola estadual de ensino médio localizada próxima à empresa 
Tempo de experiência na comunidade: 8 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? Diria para 

você que desde a época que eu vim para cá, já foi maior. Aquele lance das terceirizações, 

pessoal que vinha da Bahia. Até mesmo isso levantou um problema entre eles mesmos. O 

pessoal tinha um pouco de preconceito com os baianos, com os paraíbas que vinham de outra 

região. Hoje é bem menos. Eu acho que deve ser bem menos por conta da corrupção, né? Não 

sei como que estão fazendo com isso de terceirização, fez com que diminuísse um pouco o 

monte de gente que vinha de fora. Eu acho né, não tenho conhecimento disso. Mas tem bastante 

trabalhadores temporário. Essa é uma região que afeta bastante. Muita gente vem e vai daqui 

direto. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Como? Eu tenho pouco conhecimento, mas pelo que eu sei, 

nenhum tipo de esforço. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Eu acredito que não. Não que eu veja. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Até tinha. Agente tinha um projeto de 

capoeira. Até que eu tivesse sabendo, tinha um aqui na escola, entre outras. Mas de dois anos 

para cá, acabaram todos. Também culpa da corrupção. Eu não entendo como funciona a 

empresa.  

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Eu não conheço. Mas de repente a representante do bairro? 

Tem uma mulher lá em baixo que pode até ter... mas como eu não moro aqui eu não sei. Nunca 

me procuraram para isso. Só quando a gente teve o projeto, né? 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Não sei. E 

nem nunca ouvi falar. Não da empresa. Ouvi de uma empresa, mas não sei qual é. Aqui é muito 

poluído, tem muitas empresas. Esse é o bairro mais poluído no município. Mas ninguém fala 

nada. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Não sei. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Acho que isso não é uma coisa da empresa. Isso não é coisa desta empresa. Eles 

não são engajados nesta coisa cultural. Só o projeto da capoeira. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Não sei se não tinha um projeto lá em 
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baixo. Mas não sei se a empresa que mantinha eles. Não sei se era a empresa. A gente tem 

pouco contato. Mas que eu vi um projeto deste. De pôr no mercado de trabalho. Mas tinha, não 

sei se tem mais. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Não sei. Não tenho conhecimento. Mas acho que não. As torneiras ali fecharam de um jeito. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Ficam sabendo 

sobre parada de manutenção? Eu nunca fiquei. Tanto é que a gente leva um susto com aquele 

fogo lá que sai da chaminé. Ainda falaram na televisão, né? 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Aqui não 

tem. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos de 

comunidades tradicionais? A comunidade aqui ao redor aqui? Acho que sim. Porque eles são 

afetados pela poluição. Eles têm tanto mais direito né. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não sei. Não conheço. Não tenho esse acesso. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acho que não. Porque tem muita gente de fora. Aí uma pergunta? Porque tem 

tanta gente da Bahia?  

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Se existe eu não. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Hoje em dia não. Acho que os baianos já foram embora. Tanto 

que deu uma queda tremenda no preço do aluguel aqui na região. 

 

Esses fornecedores que vem para aqui. Você acredita que a empresa respeita a seus credos, 

conceitos? Eu não sei. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? Eu não conheço. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? Nesse sentido de 

recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de direito de liberdade 

de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma ação da empresa 

ligada à educação da comunidade? Também desconheço.  

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Acho que ela é indiferente. No que ajudaria ou atrapalharia. Acho que não está 

muita interessada se vai prejudicar o meio ambiente. Ela está interessada em ganhar dinheiro, 

como qualquer empresa no mercado consumidor. Acho que nenhuma empresa se preocupe.  
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Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e benefício 

também da comunidade? Não que eu saiba.  

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, 

entre outros)? Aqui não. Pode ser que em outra região 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Não sei. Essa informação não tenho. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Não 

tenho acesso a esse tipo de coisa. Não procuro. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Até tem 

uns projetos que já tiveram. Hoje não tem mais. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não. Nenhum. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

conheço. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Também não conheço. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Não lembro. Mas algum tempo atrás ouvi de 

explodir alguma coisa. Mas já faz tempo né? Os bombeiros vieram aí, mas não sei que época. 

Um tempo atrás uma deputada aí falou que isso aqui é uma bomba. Só tubo por baixo, né. É 

por isso que a vila de baixo não cresce, né? É dividido por uma passarela. 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA 7 

 

Identificação: Profissional de educação - 2 

Entrevistado (a): Diretor (a) de escola municipal de ensino fundamental localizada próxima à 

empresa  

Tempo de experiência na comunidade: 7 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? Questão de 

migração sim. De migração vária. Nós temos vários alunos e várias famílias que vieram de 

outras cidades, principalmente de regiões do Nordeste. Não só do Nordeste, mas a maioria é 

em função das paradas de manutenção. Alguns ficaram aqui, outros voltaram. Alguns 

constituíram família aqui. Então esta questão da vinda de pessoas para cá, tem bastante. Mas 

você acha que tem a ver com parada de manutenção ou a grande obra. Ou tem os dois? A obra 

maior trouxe um maior número de pessoas, mas a gente sempre ouve falar do pessoal chegando. 

Algumas famílias vêm, outros vem só o responsável, o pai. A gente sabe assim, pelo aluguel de 

casa. Pessoas se organizam, moradores do bairro que... organizam sair da própria casa para 

alugar a casa para outras sabendo que vem esse pessoal de fora. O que a gente sente mais é 

quando vem família e acaba se estabilizando aqui, ficando, se matriculando na escola. A gente 

tem vários casos disso.  

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Não. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Não percebo. Não sei se não existe alguma situação que eles fazem assim, 

empresa e funcionário. Mas nunca ouvi falar assim da empresa organizando, cuidando, vendo 

se tem espaço. Dessa situação eu não sei. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? A comunidade... eu sei do comitê que 

eles sempre convidam a escola e a associação. Que tinha o projeto relacionado às crianças. 

Algumas situações que a empresa auxiliou, que fez situações própria na escola. Mas engajar, a 

comunidade não me lembro de ter acontecido. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Eu sei que tem, porque eu fui em duas reuniões do comitê 

e sei que a presidente estava lá. Eu vi que tinha um outro projeto, mas uma parte mais separada 

do bairro. A gente só sabe que tem. Mais próximo só o pessoal da associação mesmo. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Como? Se 

é discutido alguma coisa de parada de manutenção? Eu fui em dois encontros que teve e nenhum 

dois foi citado. Pode ser que em outros tenha sido falado. Eu lembro que um deles a discussão 

era a questão da manutenção, mas no número de pessoas que são contratados. Que a 

comunidade reclamava que era muito mais funcionários de fora do município. Que eram 

contratadas pessoas que já vinham de outra região e menor número de vagas para o município. 

A última que fui a briga era essa. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão?  
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Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Atrapalhar não. Num geral que a gente sabe que a empresa faz e apoia. Talvez a 

gente esperasse mais. Esperaria mais, pensando assim na escola. A escola dentro da 

comunidade, precisando de muito mais ajuda. Nós temos, dizer destes dois últimos anos que eu 

estou aqui, nós temos mais ajuda de empresas muito menores. Pessoas e comércios pequenos, 

e empresas em volta, que fazem parte da comunidade, maias ajuda do que da empresa. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Houve uma situação, a uns três ou 

quatro anos, mas foi assim de funcionários, um computador uma adaptação para uma aluna 

cadeirante. Mas foi assim ação voluntária dos funcionários que conheciam a escola e conheciam 

a menina. Mas especificamente da empresa, nestes últimos dois anos não teve.  

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Se a empresa tem? Eu lembro que tinha uma casa, uma questão da leitura... a gente até ia lá. 

Não sei nem se funciona ainda. Lembro que tinha isso. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Se tiver é pela 

associação de moradores. Não lembro, de algum pai falar. Eu fico sabendo porque meu marido 

trabalha lá. A gente percebe um grupo de pessoas chegando na escola para cópia, impressão de 

currículo para mandar. Essa movimentação a gente tem. É quando a gente fica sabendo. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Não. Daqui 

próximo não conheço. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Eu não tinha conhecimento disso, desta situação, até ir na reunião de comitê em 

que daí eles comentaram essa situação. Eu só soube lá, que o número maior, a informação era 

essa, que o número maior de vagas era para pessoas que vinham de fora e não do município. 

Era a questão que a comunidade estava levando? Nessa situação que era para reorganizar, que 

era uma questão de lei, de não sei quantos por cento, em relação à quantidade de vagas que 

fosse para o município. Aqui nós só ficamos sabendo os pais se mobilizando. Hoje teve uma 

pessoa falando que estão contratando para uma terceirizada da manutenção. Tem essa 

movimentação com a documentação, com a xerox. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Não percebi. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Ou soube disso naquela parada maior. A gente houve falar 

“tal pessoa está indo morar com o irmão para dar espaço” não sei se consegue fazer essa 

locação. Mas como são familiares das crianças da escola a gente ouve falar isso. Aquela 

movimentação maior sim, era uma movimentação de hotel, pousada. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma linguagem 

uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade social e ambiental? Olha, 

o que eu percebo assim, as pessoas... que a gente tem trabalhado bastante na escola, existe um 
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preconceito grande. Não sei o que a empresa faz em relação a isso. Percebo isso no bairro, nas 

pessoas morando, nas crianças aqui na escola, na família. Eles são conhecidos assim “os 

baianos” ou “aquele é da família dos baianos”. “Ah, tinha que ser dos baianos”. Então ficou 

assim, independente de ser da Bahia ou não, um grupo de pessoas são “os baianos”. Estão numa 

área, assim, mais difícil do bairro, uma área de invasão. Mesmo que não tenham vindo na 

parada. A primeira família veio, vem trazendo os outros familiares, por uma questão e situação 

de vida, tentar arranjar emprego numa situação melhor do que lá. Mas ficou o rótulo. Na escola 

a gente luta bastante, por conta do sotaque das crianças, a cor, os costumes diferentes, o jeito 

de falar, a alimentação, o nível de aprendizado que as crianças vêm. Dá bastante diferença. Uma 

adaptação grande. Eles devem sofrer bastante. Tem impacto para o dia a dia da escola. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? Impacto tem, mas não sei se a empresa que 

alguma ação disso. Esse impacto cultural na escola. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? Nesse sentido de 

recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de direito de liberdade 

de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma ação da empresa 

ligada à educação da comunidade? Não, não tenho conhecimento. Talvez não facilitem muito, 

mas também não impedem. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Acredito que no geral é indiferente. Teve a questão da trincheira que a gente 

acompanhou de perto. A questão de acesso ao bairro. Lembro que foi uma luta para conseguir. 

Várias paralizações, movimento do bairro. Depois daquela situação as coisas se acalmaram. 

Mas essa situação, foi bom a infraestrutura que a empresa colocou, mas também gerou conflito. 

Isso, porque não resolviam como fazer. Até que acharam a solução na mudança do ônibus. Para 

evitar essa passagem das pessoas subindo para atrasar a BR. Foi achada uma solução.  

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Imagino que deva ter. A gente só lembra da parte ruim, né? Derramamento de óleo. 

Se tiver essa parte boa, acaba não sendo conhecida.  

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Que eu 

lembre tinha essa questão do simulado. Questão de segurança que eles vieram conversar já faz 

alguns anos. Orientar como seria a saída. Aí fizeram o simulado lá, para que todos saíssem da 

escola, a comunidade toda. Que eu me lembro foi isso. Depois até foi falado que viriam fazer 

um simulado de novo. Nos três últimos anos não foi marcado. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não. 

Acho que aqui o que mais afeta é a outra empresa que afeta diariamente. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não tenho conhecimento que alguma coisa seja feita em relação a isso. 
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Dentro da escola a gente nunca pensou o que a empresa poderia fazer. Nós tivemos uns três 

assaltos esse ano na escola. Roubo de coisas... não chegamos a pensar assim no que a empresa 

poderia nos ter ajudado. Porque é uma questão geral da comunidade. É uma questão social. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Eu fico sabendo em casa, mas não é divulgado. Se 

muda alguma coisa durante parada de manutenção não chega a comunidade. 
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APÊNDICE I – ENTREVISTA 8 

 

Identificação: Profissional de saúde - 1 

Entrevistado (a): Enfermeiro (a) que atende em posto de saúde no município 

Tempo de experiência na comunidade: 8 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? Sim. A 

gente percebe pelo movimento da região. A gente percebia muita gente no posto de saúde, 

pessoas que não tinha cadastro, pessoas que procuravam atendimento que vinha só o homem. 

Aí procurava muito para aluguel de casas. A gente percebia muita gente fora do comum que a 

gente estava acostumada. Aqui tinha um hotel que foi construído para a obra. Gente nas ruas a 

gente percebi, andando, vagando... que tinha vindo procurar emprego, mas que não estava 

certo. Gente de fora, muita gente diferente do comum. 2011 foi pior para a saúde, DST, 

gravidez. Assim, eles tinham uma família onde moravam. Aqui eles vieram e constituíram 

outra família. Com isso veio várias questões. A doença propriamente dita. Deixaram mulheres 

grávidas, sem pais, sem família constituída, a gente percebeu. Na questão dos comércios, 

tinha muita gente que acabou vendendo. Porque esperava pagamento, porque o cliente era 

funcionário, aí tomo calote. Teve reclamações em relação a isso. Eles vieram em uma época 

que estava mito frio. Eles não tinham roupa para usar. Tinha pessoas, que moravam que 

começaram a ajudar. Nem tinha emprego, eles vieram tentar arrumar emprego aqui. Aquela 

época foi um boom... o município não estava preparado para isso na ocasião. Na parada isso 

vai se repetindo em menor escala. DST tudo, mas muito menos gente. Eu lembro que tinha 

caso de hanseníase que veio sem tratar, sem diagnóstico. Veio muito pessoal da Bahia. Ainda 

tem nessas paradas. Mas agora parece que mudou um pouquinho mais. Acho que estão 

contratando mais daqui. Aquela de 2011, parece que o município até hoje sofre impacto em 

relação a isso. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? Porque menos pessoas foram 

contratadas. Agora foram contratadas mais pessoas da região aqui. Não tanta gente de fora. 

Parece que foi criada uma lei, que tem que contratar pessoas que moram aqui. Parece que isso 

deu uma diminuída nestes problemas. E acha que isso tem a ver com a atuação da empresa? 

Sim, empresa e prefeitura. Acho que é um elo. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Não tenho conhecimento. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Acho que tem um trabalho forte da 

empresa, na região bem próxima da empresa. Acho que tem um trabalho com da empresa com 

aquela comunidade local. Ali sim, tem um trabalho melhor. Tem aquela questão de alguma 

coisa que aconteça, de emergência. Ali tem um trabalho. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Não tenho conhecimento. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Quantos 

são? Como acontecem? Você já participou de algum? As paradas de manutenção são 

discutidas nestes encontros? Teve esse ano, um trabalho que foi feito, que foi convidado os 
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conselho municipal e local, foi feito na empresa. Não sei te dizer mais tem. A gente ser 

convido como funcionário, não. Mas talvez lá próximo tem. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu? Acho que sim. O 

dia que eles fazem da emergência. Simulado, que eu já participei quando estava na secretaria 

municipal, aí envolve a comunidade toda. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Eu acho que não faz nada.  

 

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Teve alguém da empresa que veio 

aqui no posto. Queria fazer parceria com a gente. Um trabalho com a comunidade, sobre 

alimentação saudável. Mas foi só fala. Para nós aqui nada. Pode ser que lá perto sim. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? Não 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Vou te falar a 

nossa realidade. Nossa população é muito pobre. Acesso à internet, a digital. Esses tempos atrás 

deu uns estouros. Passou até na televisão. O pessoal pensou que estava pegando fogo. Pessoal 

liga e reclama. Aí a gente percebe que eles correm atrás. Mais quem está próximo. Quem está 

mais longe é mais difícil. O pessoal daqui não tem costume. Nunca vieram pedir nada para 

ligar. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Aqui não. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acho que são contratadas localmente nos serviços braçais. Nos piores serviços 

acho que até são contratadas localmente. Nos serviços com salários melhores, com benefícios 

a mais. Acho que não é local não, é gente de fora. Até pelo nível de complexidade, pelo tipo 

de escolaridade. Aqui não comporta. Não tem gente com perfil para isso. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Acho que recentemente ela teve. A questão da 

implantação desta lei. Acho que foi um trabalho da empresa com a prefeitura a grande maioria 

tinha que ser contratada aqui. Acho que isso já devia ter sido feito em 2011. Muito dos 

impactos daquela época que até hoje tem, não teria. E o desemprego aqui é muito grande. É só 

saí por aqui para notar. Esse impacto que teve. O que continua hoje? Na saúde. Porque essas 

pessoas não estão mais trabalhando. As pessoas estão desempregadas e continuam aqui. O 

desemprego é uma questão social. A questão de filhos, doença. Isso que a gente percebe 

ainda. A gravidez não planejada. Porque eles abandonaram. Constituíram família aqui e foram 

embora depois. Assim, eles vieram para determinado período, daí tinha outra parada na Bahia. 

Eles foram para lá. Eles ficam rodando. Em cada lugar que vão, eles vão criando família. DST 

que aumentou muito. Sífilis... E veio doença que não são do perfil da população daqui. 

Doença que não tem aqui e que na Bahia é muito comum. Então mudou o perfil da DST do 

município. Na vigilância epidemiológica você consegue isso. 
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Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Indiretamente sim. Se as pessoas têm emprego elas 

conseguem ir no comercio comprar. Direta e indiretamente.  

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma 

forma para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma 

maneira quando acontece uma parada de manutenção? Aqui para gente não. Mas nos postos 

centrais sim. Mas as pessoas não têm plano de saúde? O problema é um o município não tem 

um hospital que atenda convênio. Então eles vão no SUS. Não tem um pronto atendimento de 

convênio, mesmo tendo convênio. Mas nas clinicas sim, atendimento eletivo. Mas muitos não 

sabem usar o convênio. Piora porque não tem estrutura para atender todo mundo. O município 

não consegue comportar essa variação de população? Não tem nem para quem mora aqui, que 

dirá para quem vem de fora. Aumentou hotel, pousada, restaurante. Em compensação, escola 

não aumentou, postos de saúde não aumentou. Estrutura básica que é saúde, educação e 

segurança não melhorou. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

Você tem conhecimento de alguma ação da empresa ligada à educação da comunidade? Tem 

um CMEI que foi aberto pela empresa. Que é aqui por perto. Ali perto também tem alguma 

coisa. Eles fazem muita coisa local ali. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam? Não 

ajuda, nem atrapalha. Não tem impacto. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? Aquele viaduto na BR melhorou o acesso da população. 

Que é novo ali. Uma trincheira. 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? Desconheço. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Acho que sim. Com certeza. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? 

Aquele simulado que teve. Porque daí eles ensinam. Tem uma sirene que toda lá, o que tem 

que fazer. Eu sei que mobiliza a prefeitura, a comunidade local, a empresa, todo mundo. Eu 

participei deste simulado, é o dia D. Só faz isso. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Para 

nós não. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Desconheço. Aqui o pessoal reclama de outra empresa. Aqui no município a 

questão respiratória é bem grande. Mas tem um estudo dos ventos... eu não sei te dizer como 

funciona isso. Mas aqui para nós é a outra empresa.  

 



153 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

conheço. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Teve ter internamente. Mas para nós nunca veio. 
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APÊNDICE J – ENTREVISTA 9 

 

Identificação: Representante da comunidade - 1 

Entrevistado (a): Líder comunitário bairro vizinho (1) 
Tempo de experiência na comunidade: 24 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? Tem, 

inclusive as paradas que tem na empresa reflete muito na comunidade. A locação de casas, é a 

hora que os preços dos alugueis sobem imensamente. É a hora que o bairro tem um impacto 

muito grande. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Como? Não 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Não, também não. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Não tem. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Não. Eles não sedem esse espaço. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? A 

comunidade aqui, Não. E pensando no comitê comunitário? No comitê é só para os presidentes 

das associações. Não fazer uma reunião para prestar um esclarecimento para a comunidade 

sobre a parada que vai ter, isso não acontece. Ainda falando no comitê comunitário, as questões 

de parada são discutidas nele? Falam que vai ter parada e haja questionamento. Existe já uma 

lei que 70% das vagas são para o município. Mas não temos como acompanhar se isso está 

acontecendo. Pelo que sei que falta vaga que poderia ser para a comunidade. Para entrar para 

fazer o trabalho lá na empresa, o pessoal da comunidade sofre muito, porque poderia olhar esse 

setor. Existe mão de obra especializada aqui. Mas que a gente dá para contar são, dois, três que 

conseguem.  

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Não. Eu percebo assim, por ser uma empresa grande, tudo reflete na 

comunidade. Assim, parar, vamos marcar uma reunião. Vamos ver o que a gente pode ajudar 

como outras empresas ajudam. Vai ter parada, é o que a gente está sando. Quem está 

contratando, quem está fazendo, isso eles não passam para a gente. Como é essa relação boa 

com as outras empresas? A gente precisava de algumas coisas, de reforma. Chamei a pessoa da 

outra empresa, mostramos o que estávamos precisando. E eles viram o que podiam ajudar. Mas 

como é o diálogo com eles? Vocês fazem reunião, conversam. Aí eles fizeram um projeto de 

capoeira na comunidade por seis meses. E quando eu preciso eu ligo, marco falo o que eu 

preciso e eles vem e fazem. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Eu acredito que ela é neutra. Que não tem esse olha ainda. Espero que com esse 

projeto a gente possa está melhorando. É histórico, o primeiro projeto que a empresa patrocinou 

na comunidade foi esse. Em 40 anos. 
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Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. É uma pergunta que eu não sei 

responder. Só o projeto. É em cima do projeto. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Não 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Ou existe um 

canal onde as pessoas podem perguntar coisas para a empresa e que ela responde? O canal que 

tem o acesso sou eu. A divulgação de qualquer coisa sou eu. Eles me ligam me falando o que 

vai acontecer. Mas eu, meu ponto de vista, não tenho pernas para fazer toda essa divulgação. 

Acho que seria o caso de uma rádio comunitária para estar passando, olha vai acontecer isso, 

para toda a comunidade estar ciente. Precisa mais disso, esse fortalecimento. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Não. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Não. Pensando quanticamente, você tem ideia de quanto são locais? A gente não 

tem aceso a essas informações. E no dia a dia vocês não percebem? Tem gente, mas o fluxo que 

a gente vê é gente de fora. Eu converso com muita gente e que a gente vê é pouco. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Não 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Não entendi. Assim, aumentar as vendas, os serviços prestados? Os restaurantes mais 

cheios? Pessoas comprando nas lojas? Isso uma coisa importante sim, a gente vê. Tem um lado 

bom nesta gente que vem, mas tem um lado ruim. Eu acredito que é falta de planejamento. 

Trazendo 30% de mão de obra de fora, o comércio vai aumentar, vai. Mas a gente tem que 

pensar, questão de saúde, o remédio vai aumentar, a consulta também vai aumentar. O 

município passa por essa transformação, pois teve uma obra grande, que veio 25 mil pessoas 

De fora e o que restou, 25 mil famílias a mais no município. Você acredita que todo mundo que 

veio, ficou? Não, eu acredito que 10% ficou, o resto foi. Mas o que ficou, 7 mil crianças sem 

pai. Isso é um estudo do Como usar” é a rede maior da questão da saúde aqui do município. 

Tem esse impacto, entendeu. Isso na obra. E nas paradas, isso também acontece? Acontece, 

lógico que acontece. Os nossos mercados estão vendendo à-vontade, o aluguel sobe, dá um 

fluxo. Eles vêm contribuem e eles vão, mas eles deixam. É falta de planejamento. 

 

Pergunta 19: Nesse sentido de recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de 

violação de direito de liberdade de expressão, de acesso à informação? Pensando nos serviços 

que são prestados à comunidade. Hoje o diálogo é assim, eles sempre escutam a comunidade. 

E eu sempre levo as demandas. Abriu-se, antes é assim, igual o padre, vinha reza a missa e 

amém. Hoje tem um olhar de escuta muito boa para a comunidade.  

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Aqui no bairro não vejo nada que ela vem contribuir. Além do projeto, não vejo 

nada que ela venha para contribuir. O pessoal de lá de dentro poderia vir aqui e ver o que a 
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gente está precisando. Aqui a gente tem um córrego que desemboca no rio. E vocês utilizam 

ele? Não, porque é tudo poluído com rede de esgoto. 

  

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e benefício 

também da comunidade? Olha uma coisa que foi feita e que beneficiou muito foi a liberação 

das vias do viaduto, da trincheira, que foi uma briga grande, mas que a empresa foi junto, ajudou 

a liberar. Foi uma briga grande pois o órgão não queria liberar. Quando foi construído o viaduto 

o órgão de transito não fez nada e depois deu briga. Mas ainda tem a questão dos caminhões, 

que é um transtorno. Tenho um vídeo de um cara 10 minutos tentando atravessar. Mas nós 

temos vontade de fechar a via, pois são as empresas né que vão ficar paradas, né? 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Disseram que existia, mas eu não tenho conhecimento. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Isso 

sim. Conheço. Qualquer coisa que acontece, digamos vão fazer um treinamento eles ligam 

avisando. Hoje a chama está mais alta, eles avisam. Então assim, tudo que acontece lá, um meio 

de comunicação do que está acontecendo. Não são falhos não. Eles falam. A pouco tempo, 

desde que foi aberto espaço para a comunidade falar.  

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Olha 

a gestão, questão de segurança, existe aquela coisa. Infelizmente, eles fazem aquele simulado 

com comunidade. Na realidade aqui, aqui tem uma coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho 

come. Porque nós não temos saída, ou subimos a passarela ou vamos para a BR. Se o acidente 

está sendo lá. A temos a oura empresa que tem os trens. Não temos saída de emergência, uma 

área de recuo nós não temos. Existe coisas que dá para ser feita, que eu já venho falando a 

muitos anos. Tem uns 18 anos que eu vou em reunião lá na empresa, de fazer um viaduto. 

Questão de emergência, área de recuo. Em 2004 e 2005 foi feito um simulado, pararam os trens, 

mas se acha que na hora vai funcionar? Eles vão estar ali? Vai ter a empresa, os três, uma 

passarela que não vai comportar. Eu não vou subir a passarela. A empresa tem conhecimento. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança das pessoas? Roubo, assalto? Assalto é o que mais tempo aqui, 5 horas 

da manhã, nos pontos de ônibus. Mas você acha que tem a ver com a empresa, que ela ajuda ou 

atrapalha. Acho que a empresa nem tem esse conhecimento. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Não tenho esse conhecimento, porque o que 

acontece na casa deles eles não falam né. Então não tenho esse conhecimento. 

  



157 

APÊNDICE K – ENTREVISTA 10 

 

Identificação: Representante da comunidade - 2 

Entrevistado (a): Líder comunitário bairro vizinho (2) 
Tempo de experiência na comunidade: 25 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? A parte ali da 

beira rio. Teve quando teve uma obra que tiraram um pessoal dali, mas era uma invasão, foram 

reassentadas. Quando? Deve ter sido em 95, por aí. E por conta de parada de manutenção? Que 

teve bastante, foi o pessoal que veio de fora para trabalhar, que morou aqui no bairro. Que veio 

do Nordeste para trabalhar. Eles ficaram e foram embora? A maioria foi embora. E nas paradas, 

vem alguém para morar aqui? Muito pouco. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? Sim, eu acho que teve. Eles trabalharam bastante essa questão, 

com som alto, e a empresa chegou a conversar com esse pessoal. Eles comentaram também da 

gravidez. Que o pessoal vinha, faziam os filhos e foram embora. Teve esse comentário. Mas 

por outro lado essas paradas também beneficiam bastante, porque geram bastante emprego. 

Tem bastante gente daqui que entrou na lá parada e alguns até permaneceram. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Por aqui não tenho visto. Não sei se em outros lugares tem essa 

intervenção. Mas uma coisa que o pessoal reclama bastante dos empregos que vem de fora. Mas 

tem toda uma questão de mão de obra qualificada, mas as vezes as pessoas daqui não estão 

qualificadas para arranjar uma função lá, né? 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? No caso os projetos que a gente teve. A 

agenda 21 que a gente tem. E o comitê comunitário? Também é um espaço de discussão, de 

levar as demandas comunidade? Porque muitas coisas não envolvem só a empresa, mas envolve 

também o poder público, a própria comunidade. Cada um tem a sua responsabilidade. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Mas é mesmo o comitê que são os líderes comunitários. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Como? 

Quando? Só o comitê. O que teve bastante foi da agenda 21 que teve os encontros. Tem mais 

de 50 líderes, que agora é bimestral, e desde o começo, mais de 10 anos. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Acho que sim. Teve uma época que teve que aprovar, na época da 

ampliação, que teve toda aquela questão do meio ambiente para aprovar. Foram várias pessoas 

da comunidade, a gente foi lá no fórum para aprovação. Sempre que vai acontecer alguma coisa 

eles ligam avisando. Quando vai ter simulado. A comunidade é avisada, por que daqui assusta. 

A gente vê aquelas tochas de fogo lá, assusta. Quem não conhece acha que vai explodir tudo. 

Isso é importante porque tranquiliza a comunidade. 

  

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Acho que até valoriza. A gente tinha o projeto cultural que tinha o patrocínio da 
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empresa. Eu acho que está valorizando a comunidade. A partir do momento que ela está 

investindo na comunidade e está valorizando a cultura local. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Sim, a gente tem o projeto aqui. Tem 

outro projeto aqui no bairro. E tinha também um do jornal, nas escolas. Teve também o das 

crianças que eles levam a daqui para lá. Que era da escola, que eles faziam o projeto lá dentro, 

contra turno. Aquele projeto teve grande criança daqui. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Não. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? A gente tem 

repassado. A gente faz divulgação. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Tem uma 

aldeia aqui. Inclusive eu consegui um ônibus para trazer eles no projeto.  

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos de 

comunidades tradicionais? Acho que ali é só a FUNAI. Não tem alguém que trabalhe com eles. 

Acho que sim, eles ficam ali tão isolado, é uma aldeia e lá dentro eles têm as tradições deles, o 

artesanato, as danças. E tem até um índio que faz atendimento, faz aquelas garrafadas. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não. 

 

E repente seria interessante. Um grupo, uma comissão. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Acho que muito pouco. Acho que deveria ter mais contratação. De repente, mas 

qualificação desta mão de obra. Porque é claro, é um trabalho de risco, não pode ser qualquer 

pessoa. A pessoa tem que estar bem preparada. Eu acho que deveria focar mais na comunidade 

do entorno. A tem várias coisas, eletricista, caldeireiro. Fazer um curso nesta área. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Acho que não. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Acho que não. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma linguagem 

uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade social e ambiental? 

Normal, não tem discriminação. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? Acho que sim, a partir do momento que ela gera 

emprego e tem uma boa relação com a comunidade, acho que ajuda bastante. Porque se eles 
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sabem que a empresa está ali para ajudar a comunidades, eles não vão lá fazer alguma coisa 

contra a empresa. Acho que esse relacionamento da empresa com a comunidade é muito 

importante para ambos os lados. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? Nesse sentido de 

recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de direito de liberdade 

de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma ação da empresa 

ligada à educação da comunidade? Eles tinham nas escolas o trabalho de levar as crianças para 

visitar a empresa. Levava palestra nas escolas. Isso é bacana também, levar adolescente 

crianças. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Tem a reserva perto do rio que parece que a empresa teve participação. Eles 

limparam tudo o rio e fizera algumas pontes de madeira. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e benefício 

também da comunidade? A reserva e o viaduto lá. Para aquelas comunidades foi bom para o 

acesso a comunidade. 

  

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, 

entre outros)? Não. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Acho que sim. Porque nesta época que a gente foi lá, foi para isso. Para liberação 

de uma autorização de ampliação. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Sim. 

Eles passaram como funciona, que o gás não é poluição. Mas a gente sabe que tem também. 

Que gera poluição. Tem dia que está muito escuro para cá. Aquela tocha... a gente sabe que 

prejudica o meio ambiente, mas acho que deve ter um tratamento que não deve ser tão 

prejudicial. A gente não tem nenhum caso aqui por perto pela poluição que tenha sido causado 

pela empresa. Aqui tem várias poluições como a empresa de papel aqui do lado que é terrível. 

Pelo que eu sei, aqui nunca teve, alguém que ficou doente do pulmão por causa da fumaça. O 

que causa medo aqui sempre são as tochas, quando está bem alto o fogo lá. Porque daqui você 

vê a tocha e o fogo bem alto e fumaça. Dá a impressão assim, para quem não conhece acho que 

está pegando fogo em alguma coisa. E vocês já perguntaram, tem espaço para isso? Sim eles 

dizem que isso é normal, que os bombeiros lá estão preparados para isso. E que aquela tocha é 

de limpeza lá, por isso sai um fogo maior.  

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não 
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Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Houve muitos comentários, mas não sei se é 

verdade. Teve uma época, há explodiu uma caldeira, morreu não sei quantos. Mas não sei até 

que ponto é verdade, porque o povo inventa também. Morreu não sei quantos e não saiu em 

lugar nenhum. Acho meio difícil porque hoje em dia é tão... E na parada de manutenção? Acho 

que não, é quando está funcionando mesmo que saem essas histórias. 
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APÊNDICE L – ENTREVISTA 11 

Identificação: Representante da comunidade - 3 

Entrevistado (a): Líder comunitário município 
Tempo de experiência na comunidade: 39 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? Sim. Teve 

várias paradas. Vinha muita gente de fora. As empresas traziam muita gente de fora. O que 

mais marcou foi a Parada de 2010. Que veio gente da Bahia, do Rio de Janeiro, de várias 

localidades. E o município ficou cheio de pessoas que vieram de fora para trabalhar na 

empresa. Até crimes, veio pessoas para trabalhar e outras que só para se aproveitar da 

situação. Elas vieram e ficaram? Não, a maioria foi embora. Para quem tinha casa de aluguel 

foi muito bom. E para emprego também. Na época tinha a minha filha que trabalhava no 

restaurante aqui no município, eles serviam as pousadas. Gerou muito emprego. Depois que 

terminou a parada, muitas pessoas ficaram desempregadas. As empresas tiraram muito 

proveito disso. Não sabemos quanto elas ganhavam, mas pagavam muito pouco para os 

funcionários. Eu me lembro que na época que eu trabalhei aqui. O salário era muito pouco. As 

pessoas que já tinham trabalhado aqui antes dizem que o salário era bem melhor. Na parada 

de 2010, o salário era muito defasado. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de 

reassentamento e/ou migração no município? Como? Muitas pessoas conseguiram emprego. 

O pessoal do município conseguiu emprego. Agora está difícil. Trazem muita gente de fora e 

os daqui não conseguem emprego. Depois de 2010 já teve mais parada e aí o pessoal daqui já 

teve mais dificuldade. Inclusive da minha família trabalharam em 2010 e não conseguiram 

mais. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Acho que não. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Esse comitê comunitário. Acho muito 

importante esse trabalho que a empresa está fazendo. A gente vem lá de fora e tem 

oportunidade de entrar aqui dentro e tem oportunidade de falar, de expressar o que a gente 

pensa. Acho excelente esse trabalho. A um ano e pouquinho eu participo da reunião. Quando 

eu entrei para presidente da associação eu descobri. Eu pedi doação de brinquedo para a festa 

da comunidade e aí me convidaram para as reuniões. Aí todas as reuniões que tem, eu venho. 

Para mim foi ótimo. Meus conhecimentos são poucos. Assim quando eu entrei para trabalhar 

na comunidade eu tinha muito pouco conhecimento. Eu fico observando que cada um tem 

uma opinião diferente, nos membros que participam. A gente começa a escutar e abre a mente 

da gente. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Quantos 

são? Como acontecem? Você já participou de algum? As paradas de manutenção são 

discutidas nestes encontros? Cada três meses. Todas as que teve eu tenho participado. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Pode dar algum exemplo de quando isso aconteceu? Olha, pelo porte da 

empresa, ela poderia fazer bem mais pela comunidade. Aqui na cidade, ela está alojada aqui, 

ela deveria investir mais nas comunidades do município. Ela tinha parece até que não tem 
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mais. Aqueles jovens que fazem acompanhamento. Escoteiros... parece que estavam 

patrocinando. 

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Não digo que atrapalha. Não conheço que tem alguém que a empresa apoia. 

 

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Também no bairro aqui próximo, diz 

que tem um projeto que eu tenho vontade de ir lá conhecer, que diz que a empresa patrocina 

com as crianças e adolescentes. 

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Conhece algum programa corporativo para incluir expressões do patrimônio cultural no 

design de produto ou na produção? Que eu saiba é só esse do bairro próprio. Inclusive quando 

comecei a participar das reuniões vi que o pessoal é muito parado. Todas as comunidades se 

reunissem para fazer projeto para os jovens a empresa até patrocinaria. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Sim. É 

importante. Direto com a empresa acho que não. Nas reuniões com vocês, sim. Porque tem uma 

burocracia para entrar aqui. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Não 

conheço. Só os ciganos. Tem bastante aqui no município. Eles têm as barracas montadas 

próximo à câmera de vereadores. Acho que a prefeitura paga a água e a luz deles e eles 

moram ali. Ali nasce criança. Eu trabalhava no hospital, no alojamento conjunto. A gente 

atendia as ciganas que ganhavam os bebês. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos 

de comunidades tradicionais? Sim. Eles são um povo que na verdade precisa de apoio 

também. 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Olha, creio que sim. Quando eu trabalhei aqui não vi nenhum cigano aqui. Também 

não sei se eles procuram algum emprego. Porque eles vivem de doações. Os ciganos gostam 

muito de fazer rolo, comprar, vender. Então não sei se chegarem aqui procurando emprego a 

empresa vai dar um emprego para eles. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? Não. Muita empresa de fora. Porque a empresa pega empresas terceirizadas 

para fazer a manutenção. Essas empresas de fora já trazem a equipe delas. Contrata um pouco. 

Fazem uma seleção. Tipo, você me conhece. Aí eles colocam as pessoas que eles têm 

conhecimento. Você vai lá e leva seu currículo e não é contratada porque um indicou o outro 

e acaba contratando as empresas conhecidas do encarregado. As pessoas não conseguem 

emprego. Eu conheço muitas pessoas que estão desempregadas e são profissionais e até agora 

não conseguiram entrar na parada. E para outros serviços? Aumenta a contratação? Aí 

aumenta bastante. As pessoas que vem para trabalhar aí são hospedados nos hotéis. Aí 

aumenta o fluxo de pessoas nos restaurantes. 
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Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Eu penso que deveria fazer. Se faz, eu não sei. Se a 

empresa exigisse mais das contratadas. Olha, dê mais oportunidade para as pessoas que 

moram no município. Se faltar contratar gente de fora. 

 

Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? Contribui sim. Até quem tem casa de aluguel, consegue 

alugar nessa temporada consegue. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma 

forma para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma 

maneira quando acontece uma parada de manutenção? Faz muitos anos que moro aqui. Que 

moro próximo. O bairro que moro é um bairro grande. Eu ainda não vi. Nunca vi assim a 

empresa promover um evento com os policiais. Para que haja mais segurança. Um 

treinamento assim. Pode ser que já fez. Mas eu não tenho essa informação. Se a empresa 

investisse treinando. Acho que falta treinamento para eles, a empresa junto com a prefeitura. 

Não é papel da empresa, mas poderia ajudar nisso também. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direito autoral pela empresa? 

Não. Que eu saiba não. Você tem conhecimento de alguma ação da empresa ligada à 

educação da comunidade? Que eu saiba, eu falo do meu bairro. Aqui não. Não conheço. Igual 

eu disse, se eu não procurar você, você não vai me ajudar. Então esse pessoal que a empresa 

patrocina eles vieram procurar. Acho que a turma no município não vem. Eles são um pouco 

parados. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos 

naturais disponíveis? Existe algum recurso natural que a população e a empresa usam? Não. 

Acho não que ajuda e não atrapalha. Os rios aqui são contaminados. A empresa não promove 

meios para que os rios não sejam contaminados. Um mutirão... mas se as pessoas vierem 

procurar acho que ela não vai negar. Ela não toma iniciativa. 

 

Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com acesso e 

benefício também da comunidade? Eu acho que não. A entrada que vem para cá. Foi a 

empresa? A trincheira... então ela fez, foi muito bom. Ficou muito bom ali. Ajudou a 

comunidade na passagem de pedestre. As pessoas que trabalham ali. Era perigoso a travessia 

ali. Foi uma ora muito boa. 

 

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, 

imóveis, entre outros)? Não. Nunca vi ninguém reclamar. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Creio que sim. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Agora 

acho que a empresa está mais rígida com a segurança. Mais treinamento para as pessoas que 

trabalham. Eu perdi um sobrinho meu por conta de segurança a 30 anos atrás. Não tinha tanta 

instrução como tem hoje. A empresa tem dado muita importância que trabalham aqui. 
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Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Pelas 

reuniões que a gente participa, acho que a empresa tem cuidado sim. Devido aos resíduos que 

solta no ar. Ela cuida disso. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Já cuidando para não poluir o ar, está cuidando da saúde da comunidade. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Eu 

conheço. Não é qualquer pessoa que entra dentro da empresa. Só entra quando é convidado. 

Em parte, é bom, porque você trabalha com mais segurança se você trabalha aqui. 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Por exemplo, quando acontece um acidenta na empresa. A 

comunidade não fica sabendo. Os próprios funcionários ficam em dúvida. A comunidade fica 

insegura porque não é dada as informações incorretas. 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Em 2010 teve um acidente, a gente estava 

próximo. A gente não ficou sabendo se houve morte ou pessoas machucadas. Não teve 

informação. Meu irmão, trabalhava limpando os cabos, ele é muito cuidadoso, e estava 

usando todos os EPIs, o chefe mandou bater o martelinho, e vazou nele. Caiu nele, mas ele 

estava usando todo os equipamentos. Caiu nele, mas levaram para lavar e para o hospital Ele 

ficou fazendo tratamento, ficou com a cicatriz. Mas tem caso que eles abafam, não é assim 

anunciado. Quem viu era só aqueles que estavam ali. Aqueles que não viram, não precisa ficar 

sabendo. Acho que deveria falar para orientar os outros. Para eles pudessem se cuidar melhor. 

Acho que isso não acontece. Você acha que o uso dos EPIs é valorizado pela empresa? Eu 

creio que a empresa valoriza. Se ela dá treinamento, dá os EPIs é porque ela está priorizando a 

segurança do colaborador. 
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APÊNDICE M – ENTREVISTA 12 

 

Identificação: Representante da comunidade - 4 

Entrevistado (a): Presidente associação de comunitária (1)) 
Tempo de experiência na comunidade: 25 anos 

 

Pergunta 1: Você tem conhecimento sobre processos de reassentamento ou migração no 

município motivados pela empresa? E pelas paradas de manutenção da empresa? As pessoas 

que vem de longe aqui a gente tem. O município foi criado nisso. Cada vez que tem uma parada 

as pessoas vêm e uma parcela destas pessoas ficam no município. Sempre a gente tem muitos 

sotaques, não só os baianos, outras pessoas que trabalham na parada. Muitos vêm e gostam da 

cidade e ficam. Trazem suas famílias, ou não tem família e criam família aqui. E aquelas que 

vem para o município nas paradas com a famílias e ficam depois vão para suas cidades de 

origem. A gente vê as casas de aluguel, as pousadas, os hotéis. A gente espera que desta vez 

seja diferente, tenha poucas pessoas vindo de fora e pessoas do município dentro da empresa. 

O que não tinha acontecido até então, não tinha a associação, não tinha o sindicato. A gente 

espera que agora tenha menos migração. 

 

Pergunta 2: Você percebe algum esforço da empresa relacionado às questões de reassentamento 

e/ou migração no município? O que a gente viu, foi numa parada grande que teve, a empresa 

trabalhando junto com o município para ver a situação das pessoas que estavam vindo para cá, 

as condições dos hotéis das pousadas. O que a gente gostaria que essas paradas daqui para frente 

a empresa, junto com a prefeitura, sindicato, associações, para que viesse menos migração, para 

que tivesse pessoas mais qualificadas dentro do município. Cada vez que vem mais pessoas 

para dentro do município... o município já está numa situação complicada, temos uma situação 

de crise. Cada vez que vem mais pessoas complica as unidades de saúde, as escolas, fluxo de 

carro. Tem toda essa situação. 

 

Pergunta 3: Você acredita que a empresa se esforça para integrar trabalhadores migrantes à 

comunidade? Como? Olha, que a gente viu hoje, eles estão se organizando para que nesta 

parada preparar tenha mais integração das pessoas do município. A gente ficou feliz de 

participar do comitê comunitário porque ele colocou isso aí. Sendo que todas as reuniões que a 

gente participou, deveria ter esse agente que trabalha fazendo essa pré-parada. Ele nunca tinha 

participado da reunião e colocado para as comunidades que participam e colocando isso. 

 

Pergunta 4: Você conhece uma ação estruturada da empresa para engajar a comunidade, 

principalmente em épocas de paradas de manutenção? Não. 

 

Pergunta 5: Você sabe se existe alguém ou algum público da comunidade que estão engajados 

de alguma maneira com a empresa? Essas reuniões são importantes. Essas reuniões do comitê 

sim. O comitê a gente ajudou a criar junto, a uns 10 anos, e desde lá a gente vê a comunidade e 

a empresa participando junto. Nas paradas que não tinha essa aproximação. 

 

Pergunta 6: Você sabe se são promovidos encontros com públicos da comunidade? Os líderes 

comunitários sim. A empresa tem a listagem dos presidentes das associações onde ela entra em 

contato com todos. Onde ela entra em contato com todos, quando tem um alerta de perigo, ou 

as vezes um treinamento, ela tem contato e manda seu recado com os presidentes. 

 

Pergunta 7: Você sabe se a empresa inclui as questões relativas a comunidade local no seu 

processo de decisão? Não. Só a empresa com nós, com os presidentes. Não teve ainda um 
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encontro com a comunidade, o problema é que nossas reuniões são no sábado, ou a noite. No 

projeto de construção da agenda 21 sim, a empresa teve participando.  

 

Pergunta 8: Você acha que a empresa protege ou valoriza a cultura local? Ou atrapalha e 

desvaloriza? Valoriza, sempre teve inserida. Quando não está inserida nos projetos, ela está 

sempre participando junto com a Prefeitura. Mas não lembro de nenhuma específica na cultura. 

A um teve atrás teve uma equipe da empresa que fazia um trabalho nas comunidades, com 

palestra recreação. Tinha uma equipe contratada que fazia isso. Nesta época, 30... 40 pessoas 

era pouco aqui na reunião do comitê comunitário. 

  

Pergunta 9: Você sabe se a organização apoia para iniciativas da comunidade? Pode ser apoio 

financeiro, voluntariado ou qualquer outro tipo de apoio. Não. Sem ser os projetos que as 

pessoas se inscrevem e que passam por todas a seleção não. Só o projeto. Mas tinha aqui no 

bairro da frente, que tinha um projeto com as crianças, numa escola ali, mas não vou lembrar o 

nome. Com umas 40 crianças.  

 

Pergunta 10: Você acredita que existam ações de proteção do patrimônio cultural da região? 

Não. 

 

Pergunta 11: As informações importantes sobre a empresa estão acessíveis a comunidade local? 

As informações sobre as paradas de manutenção estão acessíveis à comunidade? Sim, porque 

temos o comitê comunitário e a pessoa da empresa que trabalha com a gente no comitê. Ela 

passa as informações para o grupo e a gente repassa. Quando tem alerta. O comitê comunitário 

é um canal aberto, os líderes já fizeram visita aqui dentro da unidade. A uns anos atrás os líderes 

participaram assim de uma aula de como fazer os projetos, de como se inscrever. 

 

Pergunta 12: Existe comunidade indígena ou outros povos tradicionais na região? Indígena não. 

Aqui tem os poloneses. Os que colonizaram o município. 

 

Pergunta 13: Você acredita que existam ou que devam existir ações de proteções os direitos de 

comunidades tradicionais? Seria importante para manter a história deles 

 

Pergunta 14: Você tem conhecimento sobre alguma acusação de discriminação por parte da 

empresa? Não. 

 

Pergunta 15: A força de trabalho da empresa é contratada localmente? Em que situações? Para 

que posições? A gente gostaria que sim, mas que não está acontecendo. Agora a gente tem uma 

lei municipal que diz que 70% tem que ser local. Agora a gente espera que consiga atingir 

também os 70% de qualificado. Não adianta ter 70% se não for qualificado. A maioria trabalha 

mais na parada, nas outras situações eles trabalham para outras empresas. Para que tipo de 

posição? Soldadores, caldeireiros, montadores de andaimes, encanadores, encarregados, 

supervisores. Aí também entra outras situações. Aí entra o pessoal da cozinha, da limpeza, 

transporte. Tem as funções que fazem a manutenção e outros que servem essas pessoas. 

 

Pergunta 16: Existe um esforço por parte da empresa para a contratação de mão de obra local 

durante as paradas de manutenção? Acho que sim. Acho que vai ter uma conversa com a 

prefeitura, sindicato. Acho que vai ter uma integração agora. Pode ser que outras vez houvesse, 

mas a gente não ficava sabendo. Desta vez uma pessoa participou do comitê e falou desta 

relação. Que a empresa não contrata, que ela tem o serviço. Mas que desta vez ela vai estar mais 

próxima, do sindicato, do SINE, das associações. 
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Pergunta 17: A empresa contribui de maneira direta ou indireta para o fomento do comércio 

local? Como? Em que situações? 100%. As pessoas que trabalham aqui uma parte são do 

município e os que não são e vem para a parada também eles usam os hotéis, as pousadas, eles 

usam as lanchonetes, usam o banco. Eles usam os serviços aqui do município. 

 

É garantido aos fornecedores respeito a seus credos, conceitos e ao público em torno, assim 

como o respeito aos seus compromissos anteriores? A empresa fomenta uma linguagem 

uniforme com seus fornecedores em relação ao tema responsabilidade social e ambiental? A 

gente já se acostumou. Quando a empresa veio para cá, a muito tempo atrás, uma cidade 

agrícola, poloneses, tradicionalistas. Foram se acostumando com o sotaque. Hoje se está mais 

integrado, está melhor de todo mundo trabalhar aqui. E numa parada atrás, o cuidado da 

empresa de ver se as pousadas, hotéis estavam adequados às pessoas. Não é só colocar 10 

beliches numa sala sem condições nenhuma. Foi dado todo um cuidado nisso, junto com a 

prefeitura, porque ela não pode fiscalizar né, é a vigilância sanitária, se tem condições de 

planejamento A então tenho meu terreno, vou montar um barracão lá e colocar um monte de 

gente para morar... muito pelo contrário, tem que ser tudo dentro das normas. O que não 

acontecia antes. 

 

Pergunta 18: Você acredita que alguma ação específica da empresa contribua de alguma forma 

para o aumento ou diminuição da segurança no município? Isso muda de alguma maneira 

quando acontece uma parada de manutenção? Contribui. A gente está aqui a mais de 10 anos. 

Essas informações são passadas. Contribui muito. Pelo comitê a gente tem mais informações. 

Hoje mesmo foi falado sobre isso, uma pessoa diretamente da área. 

 

Pergunta 19: Você tem conhecimento sobre alguma violação de direitos? Nesse sentido de 

recursos imateriais, de acessos a recursos da comunidade, de violação de direito de liberdade 

de expressão, de acesso à informação? Você tem conhecimento de alguma ação da empresa 

ligada à educação da comunidade? Não interfere. 

 

Pergunta 20: A atuação da empresa ajuda ou atrapalha o acesso da população recursos naturais 

disponíveis? Pergunta 21: A organização desenvolveu algum projeto a infraestrutura com 

acesso e benefício também da comunidade? Cada vez que melhora as vias para a empresa, 

beneficia também quem passa por ela. Uma das situações que beneficiou o pessoal, quando a 

empresa fez o acesso novo, ajudou o pessoal num grande problema que era a morte de pessoas 

ali. As pessoas iam atravessar para pegar o ônibus ou para desembarcar do ônibus e morriam. 

Hoje o ônibus passa na marginal porque tem uma trincheira que pode voltar para a pista. Que 

não tem preço né, porque uma vida é uma vida, né.  

  

Pergunta 22: Você tem conhecimento de algum possível conflito envolvendo a empresa por 

recursos materiais? Sejam eles naturais (água, terras, entre outros) ou estruturais (vias, imóveis, 

entre outros)? Não. 

 

Pergunta 23: Você sabe se a organização possui alguma certificação de sistema de gestão 

ambiental? Não sei. Mas deve ter né. 

 

Pergunta 24: Você conhece os processos de gestão da segurança industrial da empresa? Que a 

gente vê é o que pessoal informa, é que tem todo um trabalho do pessoal da segurança para 

evitar um máximo. Tem um alerta para as pessoas, que quando tem as sirenas, para ficar ciente 

que quando tem uma cor diferente, é que está acontecendo alguma coisa. E a defesa civil, que 
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vai vir fazer um trabalho, que vai ser um trabalho junto, que é uma área aqui da região que vai 

ter a defesa civil, que vai fazer uma parceria com a empresa, para que aquelas pessoas fiquem 

cientes dos perigos que possam acontecer para ficar preparados. Então tem essa preocupação. 

 

Pergunta 25: Você conhece alguma ação da empresa em prol da saúde da comunidade? Não. 

Da saúde não. 

 

Pergunta 26: Você conhece alguma ação da empresa para minimizar o uso de substância 

perigosas? Não. 

 

Pergunta 27: Você conhece os processos de gestão da segurança patrimonial da empresa? Não 

 

Pergunta 28: Você tem conhecimento sobre alguma reclamação contra a empresa sobre 

questões de segurança? Não 

 

Pergunta 29: Você tem conhecimento sobre acidentes na empresa? Isso muda de alguma 

maneira durante as paradas de manutenção? Não. Acho que não, porque tem um pessoal de 

segurança aqui dentro que trabalha todas essas questões. Independente de ter uma parada a 

gente nunca ficou sando nada de ter um acidente aqui dentro. Um acidente normal que pode ter 

em qualquer empresa pode ter aqui dentro, mas a gente nunca ficou sabendo de nenhum 

acidente grave. 

 


