
Ações para disseminação do AR nas 
empresas associadas.

Gerência de  Gestão Empresarial – janeiro 2019



Fornecer orientações  que possibilitem a disseminação 
do Atuação Responsável nas empresas  para 

atendimento ao Termo de Adesão e a Declaração de 
Comprometimento firmados junto a ABIQUIM. 

Objetivo



Ações para disseminação do 
Programa Atuação Responsável®

As ações aqui sugeridas são resultantes de boas práticas já utilizadas pelas empresas, 
além de recomendações da própria ABIQUIM e visam auxiliar o atendimento ao pacto 

firmado através do Termo de Adesão que estabelece:

Disseminar e divulgar o Atuação Responsável® para a indústria química, 
sua cadeia de valor e a sociedade.



Ações Institucionais

➢ Inserir no site da empresa o logotipo do AR.

➢ Ter no site da empresa uma página dedicada ao AR.

➢ Inserir no site da empresa um link que remeta o usuário para a página da ABIQUIM.

➢ Inserir no cartão de apresentação dos colaboradores o logo do AR.

➢ Inserir o logo do AR nos materiais de divulgação e stands exibidos em feiras e exposições.

➢ Inserir o AR como requisito no processo de Qualificação e Avaliação de 
Desempenho dos fornecedores.



➢ Estabelecer na Política da empresa o Compromisso com o Programa AR®.

➢ Inserir no Código de Ética a valorização do Programa AR®.

➢ Fazer a divulgação ativa para todos os colaboradores do Coordenador do AR nomeado.

➢ Inserir os temas do AR – Saúde, Segurança e Meio Ambiente nas reuniões realizadas, 
inclusive a de executivos.

➢ Trazer o tema do AR quando da realização de entrevistas e contatos com a mídia.

➢ Inserir o atendimento aos temas de SSMA e do próprio AR como critérios para premiação
de fornecedores.

➢ Inserir o vídeo sobre o AR no filme institucional.



➢ Inserir o logo do AR nos formulários, papeis de carta, envelopes da empresa.

➢ Inserir o logo do AR nos envelopes das FEMERGs e nas FISPQs.

➢ Obter a certificação do AR e divulgar para o publico interno e para a comunidade externa.

➢ Inserir o AR na integração de novos colaboradores e de prestadores de serviço.

➢ Indicar à ABIQUIM novos sócios colaboradores.

➢ Integrar o AR ao Sistema de Gestão da Empresa.

➢ Realizar, em parceria com a ABIQUIM, eventos para divulgação do AR.

➢ Ter auditores treinados no AR.



➢ Ter o tema AR como pauta das reuniões da CIPA.

➢ Inserir o AR na realização das SIPATs ,Semana de Meio Ambiente, Campanhas de Saúde e 
Semana do AR, etc.

➢ Inserir o AR nos eventos ocorridos junto a comunidade : feiras escolares, campanhas 
educativas, eventos regionais, etc.

➢ Inserir o AR nas reuniões dos Conselhos Comunitários Consultivos ( CCCs).

➢ Inserir o logo do AR nas comunicações internas ( murais, intranet, etc).

Ações Locais



Uso e Proteção da Marca

Para o uso adequado da marca do AR consulte o  Manual para uso e

proteção da LOGOMARCA ATUAÇÃO RESPONSÁVEL, disponível na

página do Programa Atuação Responsável® no site da ABIQUIM.




