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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a  verificação  da  atuação  da  indústria
cimenteira  no  município  de  Vespasiano  sob  a  ótica  da  responsabilidade
socioambiental,  com  foco  no  problema  da  proximidade  e  a  percepção  da
comunidade com a fabrica sobre seus processos de produção. Para isso busca-se
definir  os  conceitos  de Gestão Ambiental,  Responsabilidade sócia  empresarial  e
Administração e o Meio Ambiente, através de pesquisa bibliográfica sobre os temas
abordados.

PALAVRAS  CHAVES:  Indústria  cimenteira,  Gestão  Ambiental,  Responsabilidade
Social.

1 INTRODUÇÃO

Durante  todo o processo de industrialização em todo mundo,  os  recursos

naturais foram explorados de forma desordenada, ocasionando efeitos negativos ao

meio  ambiente  e  ao homem. Inicialmente  foram constatados grandes problemas

ambientais  e  eventos  nacionais  para  se  discutir  a  questão  ambiental

(NASCIMENTO, 2008).

Os  principais  agentes  do desenvolvimento  econômico  de um país  são  as

empresas,  seus  avanços  tecnológicos  e  a  grande  capacidade  de  extração  de

recursos  naturais  ocasionam  impactos  negativos,  precisando  cada  vez  mais  de

ações  cooperativas  e  integradas  onde  desenvolvem  processos  que  tem  como

objetivo  a  sua  Gestão  Ambiental  e  a  Responsabilidade  Social.  Segundo  Jacobi

(2005) a evolução dos processos, o advento da produção em serie e seus avanços
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para outras formas de otimização de produção, surgimento de grandes e poderosas

corporações,  a  busca pelo monopólio,  liderança,  todos esses aspectos levam as

práticas  de  produção  indevidas,  insustentáveis,  onde  a  exploração  dos  recursos

coloca em risco a vida do planeta.

 A preocupação  com  práticas  corporativas  sociais  e  ambientais  corretas

devem ser essências na vida de uma organização e não se tratar apenas como

comprimento de leis.

De acordo com Moura (2008) em 1972, em Estocolmo na Suécia, ocorreu a

primeira  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente,  reunindo  113

países, surgindo assim nesta época o conceito de desenvolvimento sustentável.

As  empresas  devem  buscar  por  atos  corretos  em  seus  processos  de

produção, fazer uso de conjuntos de ações que minimizam os impactos negativos

causados  por  ela  no  meio  ambiente  que  está  inserida,  cumprirem  normas

estabelecidas, investir em melhorias no seu ambiente físico, econômico e social. 

“A crise ecológica se dá por conta da exploração do homem, da tecnologia e

do  mercado,  que  passam  a  guiar  e  por  fim  sugar  os  recursos  planetários  e  o

cristianismo deve se posicionar diante de tal situação” (BOFF, 2007 p.13).

A sociedade  brasileira  atualmente  se  preocupa  com  questões  ecológicas

referentes a empresas de produtos e serviços, e passam a exigir cada vez mais

informações e ações dos gestores das organizações, preocupação com o ambiente

no futuro, buscar por Gestão Ambiental e Reponsabilidade social ativo no meio que

estão  inseridos.  Com  o  crescimento  acelerado  da  preocupação  com  o  meio

ambiente  em que  as  empresas  estão  inseridas  a  gestão  ambiental  exercida  de

maneira correta passa a ser um diferencial para a organização e uma ferramenta de

comunicação entre a empresa e a sociedade ao seu redor, o que pode ser realizado

para alinhar a realidade ambiental de uma empresa cimenteira com a população ao

seu entorno sobre o meio ambiente em que ambas estão inseridas?

Este estudo tem como objetivo geral de analisar e avaliar a percepção da

população que mora entorna da empresa cimenteira Cimentos Liz sobre sua atitude

referente à gestão ambiental no município de Vespasiano em Minas Gerais, tendo

como objetivos específicos identificar danos no município causados pelas atividades

de  produção,  discernir  e  compreender  projetos  ambientais  da  empresa  e

investimentos  na  área  sustentável  e  responsabilidade  social  e  a  percepção  da
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comunidade  ao  redor  da  instalação  da  empresa  sobre  a  gestão  ambiental  da

cimenteira. 

Segundo os dados levantados pelo SNIC (Sindicato Nacional da Indústria do

Cimento)  em  todo  território  brasileiro,  atualmente  há  88  indústrias  cimenteiras

instaladas, tendo 39 na região Sudeste do país e 15 com instalações no estado de

Minas Gerais.  No ano 2014 no Brasil  a  produção de cimento foi  de 59.860.647

toneladas,  sendo  47,33%  dessa  produção  na  regional  Sudeste  do  país,  seu

consumo nacional foram de 60.577.335 toneladas em todo território e 43,86% na

região  sudeste,  havendo  aumento  de  resíduos  poluentes  no  meio  ambiente.  A

estática de crescimento económica da venda de cimentos para o ano 2016 segundo

a Fundação Francisco Manuel dos Santos é de 1,1% referente ao índice do ano

interior.

Diante disso, este estudo é de grande importância para compreender melhor

a  gestão  ambiental  de  uma  empresa  do  segmento  cimenteiro  referente  à  sua

produção e preocupação com a população ao seu redor,  para a academia como

fonte de estudos futuro para melhores conhecimentos sobre impactos negativos e

meios  de  minimiza-los  no  meio  ambiente  que  uma  organização  esta  inserida.

Importante para a nossa formação como gestores administrativos de uma empresa,

pois através deste estudo podemos entender e avaliar meios de mensurar danos da

produção  de  empresa  no  meio  ambiente  e  compreender  melhor  ações

socioambientais  no meio  que está inserido e a percepção da população ao seu

entorno.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Indústria cimenteira

Segundo o Sindicato nacional da indústria de cimentos (SNIC, 2006) o grande

passo no desenvolvimento do cimento foi dado em 1756 pelo inglês John Smeaton,

que conseguiu  obter  um produto  resistente  por  meio  de calcinação de calcários

moles  e  argilosos.  Em  1824,  o  construtor  inglês  Joseph  Aspdin  queimou

conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando-as num pó fino. A mistura

obtida,  após  secar,  tornava-se  tão  dura  quanto  às  pedras  empregadas  nas

construções, não se dissolvia em água e foi patenteada com o nome de cimento

Portland, por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes

às rochas da ilha britânica de Portland.
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A palavra cimento é originada do latim caementu, que designava na velha

Roma espécie  de  pedra  natural  de  rochedos  e  não  esquadrejada.  A origem do

cimento  remonta  há  cerca  de  4.500  anos.  Os  monumentos  do  Egito  antigo  já

utilizavam uma liga constituída por uma mistura de gesso calcinado.  As grandes

obras gregas e romanas, como o Panteão e o Coliseu, foram construídas com o uso

de solos de origem vulcânica da ilha grega de Santorini ou das proximidades da

cidade italiana de Pozzuoli,  que possuíam propriedades de endurecimento sob a

ação da água (SNIC,2006).

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento de Portland (2009) foi no

ano 1970, entretanto, que o chamado “milagre econômico” impulsionou a indústria

do cimento, estimulado pelos inúmeros projetos habitacionais e de infraestrutura da

época. Em apenas 10 anos, o consumo per-capita passou de 100 para 227 kg por

habitante. Nesse mesmo período, a produção de cimento triplicou, saltando de 9

para 27 milhões de toneladas anuais,  e foram instaladas 24 novas fábricas para

abastecer  essa  crescente  demanda.  Hoje  o  país  atravessa  um  novo  ciclo  de

crescimento,  iniciado  a  partir  de  2004,  e  conta  com  87  plantas  industriais

cimenteiras, controladas por 17 grupos industriais. Essas plantas têm capacidade

instalada de 86 milhões de toneladas/ano e produziram 70 milhões de toneladas em

2013,  fazendo  do  Brasil  o  sexto  maior  produtor  e  quarto  maior  consumidor  de

cimento do mundo.

O  Brasil  é  um  país  com  dimensões  continentais,  são  mais  de  7  mil

quilômetros de costa marítima, fronteiras com 10 países diferentes e uma área de

8,5 mil quilômetros quadrados. Foi dentro deste cenário que a indústria brasileira de

cimento começou a desenvolver-se, primeiro em São Paulo, em 1926, e depois no

Rio de Janeiro. Com um começo tímido no inicio do século XX, a produção nacional

ultrapassou as importações a partir de 1933. A indústria brasileira iniciou, então, um

processo consistente de consolidação e crescimento (ABCP, 2009, p.1).

Com isso a Associação Brasileira de Cimento de Portland (2009) indica que

estudos internacionais apontam que aproximadamente 5% das emissões de CO2 de

origem antrópica no mundo provêm da produção de cimento (no Brasil esse valor

corresponde a 1,4%, de acordo com o último Inventário Nacional de Gases de Efeito

Estufa,  divulgado  em 2010).  Por  sua  vez,  a  previsão  de  demanda por  cimento,

principalmente  nas  economias  emergentes  como  o  Brasil,  é  de  aumentar
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substancialmente  nas  próximas  décadas,  fazendo  da  gestão  de  carbono  uma

questão prioritária para o setor.

O cimento é muito importante para a sociedade, pois ele é fundamental para

todas  as  novas  etapas  de  construção  e  crescimento  de  um  determinado  lugar.

Entretanto  a  produção  de  cimentos  pode  trazer  alguns  danos  à  civilização,  as

empresas  devem  ficar  atentas  a  todos  os  impactos  que  podem  ocasionar  a

civilização a seu redor, pois a produção de cimento emite CO2.  Sendo assim as

empresas  cimenteiras  devem  prestar  assistência  e  realizar  atividades  ligadas  à

preservação do meio ambiente sem serem obrigadas por leis e sim se preocupar

com o bem estar dos populares.

2.2 Administração e o Meio Ambiente 

Antigamente, no inicio da industrialização os problemas ambientais eram de

mínima preocupação e expressão, pois as empresas eram mais espalhadas, não

eram dentro de cidades e não havia população residente perto de suas instalações e

tinham a escala de produção pequena, e seus impactos negativos na natureza eram

vistos apenas como etapa de processo produtivo, mas com o passar dos anos e o

crescimento desenfreado das indústrias houve mudanças no nível de cobrança da

sociedade e governantes sobre esses processos de fabricação que carretavam em

danos para o meio ambiente.

Quando uma empresa se instala dentro de uma cidade a vibrações sobre

oferta de trabalho, oportunidade de negócios e um aumento na renda da cidade,

mas a também por lado da população a preocupação com os danos gerados com a

sua instalação, recursos naturais que serão extraídos e que tipo de risco eles podem

vir a sofrer sendo esses aspectos levantados também para empresas já inseridas na

comunidade. 

A administração  de  uma  organização  deve  estar  atenta  às  exigências  e

preocupação da população assim como as do mercado do seu segmento sobre sua

gestão ambiental. Conforme Donaire (1999), mercado verde surgiu inicialmente nos

países desenvolvidos, consumidores passaram a se preocupar com o conteúdo do

produto, com a forma que são feitos e qual a procedência destes produtos. 

Uma  administração  focada  na  gestão  ambiental  correta  busca  obter

resultados positivos referentes à percepção da imagem da empresa na população,

fornecedores, acionistas e consumidores, alinhando suas atividades fabris com bom
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desenvolvimento socioambiental. Segundo Donaire (1999) as indústrias respondem

a pressão da cobrança por gestão ambiental em três fases, controle ambiental nas

saídas (controle da poluição), integração do controle ambiental nas práticas e nos

processos industriais (prevenção da poluição) e integração do controle ambiental na

gestão administrativa (abordagem estratégica).

Ao investir em melhorias tecnológicas nos processos produtivos a empresa

apenas não ganha em eficiência empresarial ela minimiza seus impactos negativos

de  produção,  reduzindo  a  poluição  e  entre  outros  fatores  que  elevam  uma

organização a programar uma gestão ambiental, Dias (2006) cita alguns deles:

• Necessidade de redução de custos;
• Incremento na qualidade do produto;
• Melhoria da imagem do produto da empresa;
• Necessidade nas inovações;
• Sensibilidade dos colaboradores;
• Aumento da responsabilidade empresarial.

2.3 Gestão ambiental

Um instrumento  de  planejamento  que  vem sendo  discutido  no  campo  da

administração tem sido o gerenciamento ambiental das empresas.

De acordo com Canedo (2009),  gestão ambiental  tem como definição um

conjunto de politicas, programas e práticas administrativas e operacionais que levam

em conta a saúde, segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente.

A gestão ambiental é entendida como um processo participativo, integrado e

contínuo,  que  visa  promover  a  compatibilização  das  atividades  humanas  com a

qualidade e a preservação do patrimônio ambiental. Para que isto ocorra, a política

ambiental deve se aprimorar, criando instrumentos e ferramentas para a adequada

prática da gestão ambiental. “Sua aplicação pode ocorrer no dia a dia das pessoas,

nas  corporações,  nas  organizações  governamentais  e  não  governamentais”

(SABBAGH 2011, p.08).

Segundo  Bruns  (2006)  a  Gestão  Ambiental  visa  ordenar  as  atividades

humanas para que estas originem o menor impacto possível sobre o meio. Esta

organização  vai  desde  a  escolha  das  melhores  técnicas  até  o  cumprimento  da

legislação e a alocação correta de recursos humanos e financeiros.
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Instrumentos como Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) ajuda a empresa a

se organizar para programar medidas para a minimização do seu impacto negativo

no meio ambiente. 

A Avaliação  de  Impacto  Ambiental  pode  ser  definida  como  uma  série  de

procedimentos  legais,  institucionais  e  técnico-científicos,  com  o  objetivo

caracterizarem  e  identificar  futura  de  um  empreendimento,  ou  seja,  prever  a

magnitude e a importância desses impactos (BITAR E ORTEGA, 1998, p. 499).

Quando se falam sobre as temáticas envolvidas na Gestão Ambiental pode se

referir  a recursos hídricos,  energia,  aquecimento  global,  poluição,  biodiversidade,

desertificação  e  resíduos.  Ambos  são  consequências  do  ato  de  produção  de

indústrias e devem ser tratadas como fonte de impactos negativos gerados no meio

ambiente, onde as empresas devem modificar seu modo de tratar esses aspectos

buscando minimiza-los em seu meio físico.

Como  uso  de  ferramenta  para  a  gestão  ambiental  empresarial  pode-se

afirmar que medidas mitigadoras e compensatórias são investimentos de exigências

na preservação do meio ambiente, ambas são medidas presentes no licenciamento

e  projetos  ambientais  com  características  de  avaliar  para  ressarcir  os  danos

causados pela empresa.

“A compensação não é um presente que se dá a alguém, pois se compensa

por algo que representa um desequilíbrio,  isto  é,  tenta-se o restabelecimento do

equilíbrio.  O dever  de  compensar  só  nasce se  for  possível  imputar  a  alguém a

possibilidade de causar um dano social ou ambientalmente reprovável ou nocivo”

(MACHADO, 2010 p.73).

Segundo Donaire  (2003)  no  que tange à  forma como ocorreu a evolução

institucional  da  Gestão  Ambiental  no  Brasil,  ela  tem-se  caracterizado  pela

desarticulação entre diferentes instituições envolvidas, além da falta de coordenação

e da escassez de recursos financeiros e humanos para efetivar o gerenciamento das

questões  relativas  ao  meio  ambiente.  Essa  situação  resultou  de  diferentes

estratégias brasileiras de desenvolvimento econômico utilizado desde os tempos em

que o país era colônia, as quais, na forma de ciclos, enfatizavam a exploração de

determinados recursos naturais.

Regulamentações,  controle,  proteção  e  conservação  do  meio  ambiente,

planejamento ambiental, medidas de monitoramento são princípios doutrinários que
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fazem parte da implementação de uma gestão e uma politica ambiental  em uma

organização.

2.4 A responsabilidade social empresarial

A responsabilidade social  é quando empresas adotam de forma voluntária

algumas posturas,  comportamentos  e ações que promovam o bem-estar  do  seu

público interno e externo. 

Eon (2015)  fala  que práticas  voluntárias  não podem ser  confundidas com

ações compulsórias impostas pelo governo ou por qualquer incentivo externo, como

fiscais,  por  exemplo.  Como  conceito  envolve  beneficio  da  coletividade,  seja  ela

relativa  ao  público  interno,  funcionários  e  acionistas,  ou  atores  externos,

comunidade, parceiros, meio ambiente entre outros.

Segundo  Eon  (2015)  é  importante  frisar  que  o  conceito  não  deve  ser

confundido com filantropia ou simples assistência social. Aqui, na lógica do “é melhor

ensinar a pescar, do que dar o peixe”, entende-se responsabilidade social como um

processo contínuo e de melhoria da empresa na sua relação com seus funcionários,

comunidades e parceiros. Não há viés assistencialista uma vez que há uma lógica

embutida de desenvolvimento sustentável e crescimento responsável. A maior parte

das  empresas  que  adotam  posturas  socialmente  responsáveis  aufere  um

crescimento  mais  sustentável,  ganhos  de  imagem  e  visibilidade  e  são  menos

propícias a litígios ou problemas judiciais.

Uma ação social bem conduzida garante a empresa posição de destaque na

sociedade onde atua no fator decisivo na preservação empresarial.  Com imagem

reforçada e dependendo dos resultados dos projetos sociais por ela financiados, a

empresa  torna-se  mais  conhecida  e  vende  mais.  Seus  produtos,  serviços  e,

sobretudo sua marca ganha maior visibilidade, aceitação e potencialidade. Clientes

tornam-se orgulhosos e mais conscientes na responsabilidade que a empresa tem

com  sustentabilidade  e  se  sentem  confortáveis  nas  compra  de  produtos  desta

empresa. O governo e a sociedade civil tornam-se parceiros desta empresa em seus

empreendimentos sociais. 

[...] Os seus funcionários orgulham-se e sentem-se motivados
em trabalhar nesta empresa. Com uma imagem empresarial
fortalecida, sujeita a poucos riscos, a empresa canaliza a sua
busca da competitividade para fatores como preço, qualidade,
marca, serviços e tecnologia (Melo Neto, 2001, p.93)
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3 METODOLOGIA

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a gestão ambiental a partir de

dados obtidos por um estudo de caso com a população na cidade de Vespasiano em

Minas Gerais, para identificar o que a empresa oferece ao meio socioambiental em

que está inserido, entender qual a visão da população de um município referente

aos impactos de uma empresa cimenteira, têm como base uma pesquisa descritiva

e exploratória, de caráter qualitativo e quantitativo. 

 “A pesquisa exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade

com o problema, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Essa

pesquisa assume a forma de um estudo de caso”. (GIL 2002, p.41)

Argumenta que as pesquisas descritivas têm como objetivo
primordial  a  descrição  das  características  de  determinada
população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de
relações  entre  variáveis.  São  inúmeros  os  estudos  que
podem  ser  classificados  sob  este  título  e  uma  de  suas
características  mais  significativas  está  na  utilização  de
técnicas  padronizadas  de  coleta  de  dados,  tais  como  o
questionário  e  a  observação  sistemática.  Acrescenta  que
algumas  pesquisas  descritivas  vão  além  da  simples
identificação  da  existência  de  relações  entre  variáveis,  e
pretendem determinar a natureza dessa relação. Nesse caso,
tem-se  uma  pesquisa  descritiva  que  se  aproxima  da
explicativa (GIL 2002, p. 42).

O  trabalho  consiste  em  levantamento  de  material  bibliográfico  para  o

compreendimento do assunto abordado, autores identificados ao decorrer do estudo,

busca por conhecimento necessário para abordagem do tema pretendido juntamente

com material informativo sobre projetos ambientais da empresa para o município.

Seguido  de  uma  pesquisa  de  levantamento  de  dados  qualitativos  por  meio  de

entrevista  semiestruturada (Apêndice  A)  e  depois  transcrita  com autorização dos

responsáveis do setor de Gestão Ambiental da empresa, 

O método de entrevista abordada foi a de semiestruturada.

A  entrevista  semi-estruturada  tem  como  característica
questionamentos  básicos  que  são  apoiados  em  teorias  e
hipóteses  que  se  relacionam  ao  tema  da  pesquisa.  Os
questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a
partir  das  respostas  dos  informantes  (TRIVIÑOS,  1987,  p.
146).

Como base  para  levantamento  de  dados  a  aplicação  de  um questionário

quantitativo e qualitativo para a população (Apêndice B) ao redor, com o intuito de

analisar a percepção da população referente à atuação da empresa no município de

Vespasiano. 
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Este  estudo  tem  caráter  exploratório  que,  segundo  Beuren  (2004,  p.  80)

contribui  para o esclarecimento de questões superficialmente abordadas sobre o

assunto.

4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Cimentos Liz 

A empresa Cimentos Liz foi fundada na década 20 no distrito de Leiria em

Portugal,  em 1933  pelo  empreendedor  António  de  Sommer  Champalimaund,  se

tornando líder do mercado em Portugal a empresa começou a exportar cimento para

o Brasil, a demanda para o país atraiu a atenção do fundador da Cimentos Liz que

resolveu  instalar  uma  unidade  da  empresa  em  território  brasileiro.  A localidade

escolhida para a implementação da empresa no território brasileiro foi o município de

Vespasiano  no  estado  de  Minas  Gerais  pelo  motivo  do  solo  ter  características

químicas e posicionamento geográfico sendo fundada em 24 de junho de 1976 a

fabrica Cimentos Liz. 

A empresa Liz é produtora de cimento Portland e tem entre seus diversos

subsistemas de atividades fabris a extração de argilas e calcário para a produção de

clínquer, que por sua vez é o elemento principal para a fabricação do seu produto.

4.2 Análise de Dados 

Participaram do presente estudo, no fornecimento de insumos para análise de

dados  realizada  com  dois  públicos  distintos,  um  público  é  uma  amostra

conglomerado  da população do município de Vespasiano que mora no entorno da

instalação da cimenteira e o outro publico é o Gestor Ambiental da Cimentos Liz,

para o levantamento de dados quantitativos e qualitativos.

4.3 Entrevista com Gestor Ambiental 

Este trabalho conta com uma entrevista qualitativa com Rubner Rodrigues,

Gerente  de  Meio  Ambiente  da  empresa  Cimentos  Liz,  o  qual  autorizou  sua

identificação e a ampla utilização das informações no trabalho, tendo o intuito de

conhecer sobre o departamento de Gestão Ambiental da empresa. 

A entrevista foi realizada no dia 27 de abril de 2016 na parte da tarde nas

instalações da organização, foram levantados questionamentos sobre a percepção

da empresa referente à opinião da comunidade ao redor da empresa tendo como
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resposta que a empresa tem um trabalho com as partes interessadas, por meio de

programas  de  responsabilidade  empresarial,  especialmente  o  de  visitação  na

instalação na fabrica chamado Portas abertas. 

Relatos ilustrativos:

Como o próprio nome já diz, a empresa, de portas abertas
recebe diversos grupos de Vespasiano e Lagoa Santa, além
de  visitas  vindas  de  outras  localidades.  Desta  forma,  é
possível  perceber  que  quando  as  pessoas  entendem  o
processo  de  fabricação  do  cimento,  bem  como  os
monitoramentos  sistêmicos  e  as  ações  que  minimizam  os
efeitos  gerados,  tornam-se  mais  empáticas  a  empresa.  De
outro  lado,  a  Cimentos  Liz  possui  um  sistema  de
manifestações  com  partes  interessantes,  formalizado,  por
meio  do  qual  são  registradas  reclamações,  sugestões  e
elogios (Gestor Ambiental).

Quando questionado sobre o modo da extração dos seus recursos naturais

para  a  fabricação  do  seu  produto,  o  que  a  empresa  faz  para  não  haver  um

desperdício e quais os impactos esse processo acarreta para o meio ambiente foi

respondido que a monitoramento por um sistema de alta tecnologia que propicia a

dosagem  da  extração  do  material  proveniente  sem  haver  desperdícios  e  são

realizados controles de monitoramento sobre os impactos. 

Referente à certificação da ABNT pode se identificar que a empresa contem

ISO  9001:  2008-  Gestões  da  Qualidade,  ISO  14001:2004-  Gestão  Ambiental,

OHSAS 18001:2007- Saúde e Segurança no Trabalho,  Certificação de Marca de

Conformidade de Produto e Desenvolvimento Sustentável WBCSD. Foi levantado

sobre a existência de projetos em prol da comunidade tendo como resposta que a

empresa  tem  um  investimento  social,  idealizado  por  meio  de  ação  de

responsabilidade social  que vem sendo desenvolvido  nos últimos anos a fim de

contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Relatos ilustrativos:

Nossa politica de responsabilidade social é direcionada aos
princípios  da  educação,  cultura,  esporte  e  meio  ambiente,
com viés social. Constituem o Liz em Ação os programas Liz
na Educação; Portas Abertas, Circuito Cultural e o Programa
de Educação Ambiental (PEA) (Gestor Ambiental).

Rubner esclareceu que existe uma sinergia entre seus clientes e funcionários

sobre os programas de responsabilidade social da empresa e que o vinculo da Liz

com a Prefeitura do município e buscar por melhoramento do meio ambiente onde

ambos estão inseridos.
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4.4 Entrevista com a população ao entorno da empresa

Foi  realizada uma aplicação de questionário  quantitativo com a população

residente nos bairros ao entorno da cimenteira no município de Vespasiano, com a

importância  de  levantamento  de  dados  para  realização  deste  trabalho  foram

entrevistados 160 pessoas de ambos sexos, classes sócios e escolaridade; a faixa

etária dos correspondentes é de 62%  entre 18 a 30 anos; 16% de 41 a 50 anos;

13% entre 31 a 40 anos; 6% entre 51 a 60 anos e 3% contem mais de 60 anos de

idade.

              

               Fonte: dados da pesquisa

No questionário foram apontado quatro bairros do município onde 53% dos

respondentes moram no bairro Célvia; 19% no Centro e no bairro Caieiras e 9% do

bairro Jardim Alterosa.

                               

                               Fonte: dados da pesquisa

        

          Quando questionado o tempo que os entrevistados residem no município pode

se identificar que 47% moram na cidade há mais de 20 anos no município; 22%

estão mais 10 anos; 16% mais de 30 anos; 9% esta morando em Vespasiano a mais

de 40 anos e 6% reside mais de 5 anos.

                           

               Fonte: dados da pesquisa

           

                 Conforme Valeriano (2001) a administração por projetos consiste em

identificar eventuais problemas de uma organização com possíveis ações de intuito

de  resolver  as  questões  mais  complexas.  Referente  à  população  conhecer  a

empresa e o que ela  produz 100% das pessoas entrevista  disseram que sim e

quando  perguntado  se  a  população  conhecia  algum  projeto  socioambiental  da

cimenteira no município e qual ou quais projetos 91% respondeu que desconhecem
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essa informação e 9% que sim, sendo citados como projeto nas escolas municipais

da cidade e projeto de incentivo a cultura através de seus colaboradores. 

                             

                             Fonte: dados da pesquisa

Observou se que referente à percepção de mudança no município nos últimos

cinco anos perante as atividades fabris da cimenteira 50% responderem que sim,

34% não perceberam nada e 16% não sabe informa se houve ou não.

                            

                                       Fonte: dados da pesquisa

Concluísse  que  podem  ser  identificados  pontos  positivos  e  negativos  da

empresa na cidade, sendo positivos respondidos 75% o emprego que a empresa

gera; 22% a economia e o crescimento do município por causa da cimenteira e 3% a

o incentivo a cultura na comunidade. 

                               

                               Fonte: dados da pesquisa

Já  os  pontos  negativos  levantados  foram  de  57%  poluição  no  ar;  14%

doenças; 9% poeira e 9% caminhões aumento o transito na cidade.

                                       

                                       Fonte: dados da pesquisa

De acordo com Philippi; Roméro e Bruna pode-se considerar que a noção de

risco está ligada à ideia de ameaça, podendo ser classificados de acordo com seus

agentes  naturais  (químicos,  biológicos,  físicos  e  psicossociais)  tendo  sua  fonte

geradora  (  meios  de  transporte,  hábitos  individuais  e  fármacos)  ou  mesmo  em

relação ao sujeito  do risco (  à  segurança,  saúde, ambientais,  bem-estar publico,

financeiros entre outros).

 Referente a risco ambiental na cidade de Vespasiano 91% dos entrevistados

disseram que sim existe, citando ate que seria a poluição no ar, no rio que passa

dentro das instalações da empresa e na terra quando ocorre a extração da matéria

prima e os outros 9% disseram que não que não identificam nenhum tipo de risco

ambiental da empresa na cidade.
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                                               Fonte: dados da pesquisa

De acordo com Alencastro (2012) as atividades empresariais tendem compor

o  uso  de  tecnologias  que  eliminem ou  reduzem ao  máximo  os  danos  ao  maio

ambiente, levando em conta a localização, processo produtivo e a destinação de

resíduos. 

Questionou se sobre a alteração no aumento ou não de doenças, vegetação,

trânsito  e  emprego  com  a  instalação  da  empresa,  pode  se  concluir  que  84%

relataram um aumento nas doenças e 16% disseram que está igual não acham que

seja  por  causa  da  empresa.  Referente  à  Vegetação  53%  responderam  que  há

menas vegetação no município,  25% mais vegetação e 22% está igual;  sobre o

trânsito  na  cidade teve um aumento  de 78% e 22% relataram que está  igual  e

relação a emprego no município 75% disseram que teve um aumento na quantidade

de  pessoas  empregadas,  12,5  disseram  que  teve  menos  e  os  outros  12,5%

disseram que acham o índice de emprego está igual quando a empresa ainda não

existia em Vespasiano.

Fonte: dados da pesquisa

Identificou-se que a população entrevistada está repleta de sugestões para a

cimenteira com o objetivo de melhoria socioambiental quando perguntado o que a

empresa deveria fazer pelo município referente às suas atividades fabris 59% acham

que devem investir em tecnologias novas, filtros ou processos para a melhoria das

atividades para que haja a redução da poluição nas chaminés da empresa; 19%

seria  em  promover  ações  com  a  sociedade,  como  projetos  de  esporte,  lazer,

educação  ambiental  integrar  a  sociedade  com  a  empresa;  13%  apostam  na

revitalização da vegetação e do rio que passa na cidade; 6% opinaram por alteração

da logística do transporte do produto final da empresa, querendo que seja mais pelo

transporte ferroviário assim diminuindo o fluxo dos caminhões dentro da cidade e 3%

acham que deve investir na saúde da população junto com a prefeitura.
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 Fonte: dados da pesquisa

Podemos analisar neste ultimo gráfico que a população que reside entorno da

empresa esta disposta a dar sugestões com o intuito de melhorar a comunicação da

empesa com a população do município, buscando benefícios para ambos. Quando

uma empresa se preocupa com seu meio ambiente e com a população ao seu redor

ele cria uma sinergia entre suas atividades fabris com a população e o ambiente em

que esta inserida, bom tanto para a cimenteira como para o município.

5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

O  objetivo  deste  trabalho  foi  realizar  um  estudo  abrangente  sobre  a

percepção da população de um município referente à atividade de uma empresa

cimenteira. 

Destaque-se a busca por autores que escreveram sobre o assunto, Gestão

Ambiental,  para  adquirir  conhecimento  para  realizar  a  coleta  de  informações

quantitativas e qualitativas sobre o tema abordado.  O objetivo foi atingido por meio

de uma entrevista com o Gestor Ambiental  da empresa e por uma aplicação de

questionário com a população que reside no entorno das instalações da cimenteira,

com  isso  os  objetivos  específicos  foram  respondidos  com  êxito,  objetivando

identificar na população se reconhecem os trabalhos da cimenteira para o bem estar

de todos, nota-se que a empresa de fato tem vários programas para a população

tem uma preocupação com os moradores do município e com o meio ambiente em

que  ambos  estão,  investem  em  processos  de  alta  tecnologia  com  o  intuito  de

diminuir  seus  impactos  negativos  na  natureza  e  para  a  comunidade,  além  de

projetos desenvolvidos com clientes e colaboradores sempre estão às disposições

da população para tirarem duvidas sobre sua gestão ambiental, mas, no entanto não

foi  o  resultado  que  pode  ser  levantado  e  identificado  através  dos  questionários

colhidos sobre a opinião dos moradores, há maioria dos entrevistados desconhecem

algum tipo de projeto da empresa.

Por  mais  que  uma  empresa  gere  um  crescimento  econômico  para  a

população que reside ao seu redor fica nítido que as pessoas se preocupam mais

com o impacto referente à natureza que essa empresa proporciona, não adianta
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uma empresa oferta emprego se o que o município deseja e uma gestão ambiental

mais ativa sobre o meio ambiente. 

Este estudo permitiu adquirir  uma percepção de ambas as partes sobre o

tema,  tanto  como  parte  da  organização  como  parte  da  população.  E  de  mera

importância que as empresas possam escutar e compreender a população ao seu

redor  assim  como  elas  entenderem  e  compreenderem  mais  sobre  aspectos

organizacionais de uma empresa cimenteira de grande porte, às vezes não basta

ser uma empresa com certificação de qualidade e gestão ambiental tem que buscar

por uma comunicação com o intuito de criar uma sinergia entre ela e a população.

Considerando os dados levantados,  conclui-se que nem toda a população

reconhece programas sociais das empresas em prol da sociedade em que ela faz

parte, quando se trata de empresas do segmento cimenteiro a única percepção dos

moradores ao se redor  e  negativa,  sendo assim sugerimos que empresas deste

ramo ressalte a população as suas benfeitorias em prol ao município e incluía mais a

sociedade nos seus projetos e ações ambientais, para que todos trabalhem em prol

a melhoria ao meio ambiente que se encaixam.  A responsabilidade socioambiental

de uma empresa obtém competência, prestando respeito justamente à capacidade

que a organização possui de lidar com as situações que ocorrem em seu ambiente,

bem como as decorrências oriundas de situações que podem vir a ocorrer.

Este trabalho servira como base para novas pesquisas e trabalhos futuros em

prol da melhoria da organização em relação a seu vinculo socioambiental com a

sociedade em seu entorno, proporcionando uma melhor qualidade de vida a ambas

as partes interessadas.
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