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Gestão dos Riscos 
e 

Comunicação dos mesmos às 
partes interessadas.



Abrangência do 
Programa Preservar a integridade das instalações e a confiabilidade 

operacional.

Prevenir a exposição de agentes químicos, físicos,     
ergonômicos e biológicos.

Eliminar e/ou reduzir  os impactos causados pelos produtos 
químicos no meio ambiente.

Proteger e prevenir contra acidentes do trabalho. 

Avaliar e controlar os riscos que os produtos podem causar.                                                
GHS (Sistema Globalmente Harmonziado) e GPS (Global Product

Strategy)

Proteger e prevenir contra ações intencionais.

Segurança 
de Processo

Saúde

Meio 
Ambiente

Segurança 
do Trabalho

Gestão 
do 

Produto

Segurança 
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Instalações





Implantação do



Atuação Responsável
no Brasil

Meios de atuação e Estratégias

• Grupos Técnicos / Especialistas
• Núcleos de Multiplicação
• Eventos
• Capacitação
• Acordos e Parceiros



Grupos do desempenho em SSMA    
Técnicos/Especialistas

A Abiquim vem atuando nos temas associados ao AR através 
das COMISSÕES TEMÁTICAS, compostas por especialistas das 
empresas associadas, que trabalham de forma constante na 
discussão de ações, práticas e capacitação no sentido de 
promover a melhoria contínua do desempenho.

> Diálogo com a Comunidade

> Gerenciamento de Produto

> Gestão do Atuação Responsável

> Logística

> Meio Ambiente

> Parceiros do Atuação Responsável

> Preparação e Atendimento a Emergências (PAE)

> Proteção Empresarial

> Segurança, Higiene e Saúde do Trabalhador

> Segurança de Processo

Estas Comissões envolvem cerca de

520 profissionais da
indústria química

demonstrando o comprometimento do segmento



Atuação
Núcleos de Multiplicação

A disseminação do Sistema de Gestão do 
Atuação Responsável  tem sido  realizada 

através dos NÚCLEOS DE MULTIPLICAÇÃO  
possibilitando às empresas associadas em 
outras localidades uma maior interação 

entre as Comissões de SSMA regionais e as 
Comissões Temáticas que atuam na 

Abiquim. 



Congresso de
Atuação Responsável

Realizado bienalmente, o Congresso de 
Atuação Responsável é o principal evento 

relacionado ao Programa e que ao longo dos 
últimos anos se consolidou como o mais 

importante da indústria química relacionado a 
boas práticas em saúde, segurança, meio 

ambiente e sustentabilidade onde são 
divulgados os resultados obtidos pelo setor 
com a aplicação dos requisitos do Atuação 

Responsável.
Cada edição do evento reúne cerca de 500 

participantes, profissionais de empresas 
nacionais e estrangeiras, interessados em 

acompanhar os mais diversos debates 
relativos a essas práticas.



Atuação
Eventos

A Abiquim promove em parceria com as 
empresas EVENTOS para disseminação do 
AR junto as partes interessadas:

FORNECEDORES
CLIENTES

COLABORADORES
CONTRATADOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS

CORPO DE BOMBEIROS DEFESA CIVIL
TRANSPORTADORES

POLÍCIA CIVIL
COMUNIDADE – CCC

ORTÃO AMBIENTAL



Atuação
Cursos

Em apoio às empresas associadas a Abiquim
e oferece um conteúdo gratuito de 

capacitação  em temas vinculados ao AR.

> Identificação de aspectos
perigos e avaliação e controle
de impactos/riscos 
> Análise de riscos de processos
industriais
> Gerenciamento de produto
> Gerenciamento de emergências                
químicas
> Planos de resposta a emergências
> Análise de acidentes, incidentes e                   
não conformidades 
> Gerenciamento de mudanças
> Atendimento à legislação de SSHT
> Sistema de gestão do AR
> Formação auditores do sistema de 
gestão do AR 

2014: 1079
2015: 1072
PESSOAS TREINADAS



Parcerias

 Convênio realizado com a Fundação Vanzolini

 Acordo de Cooperação com a CCPS

 Acordo de Cooperação com a ANTT

 Apoio institucional ao Curso de extensão 

em Segurança de Processo - PUC – RJ

 Parceria com o Centro Tecnológico da

Marinha para implantação do AR.         



 As empresas devem demonstrar a implementação ao Programa Atuação Responsável® 
mediante a realização de uma auditoria.   

A auditoria pode ser integrada ao Sistema de Gestão da empresa de forma a otimizar seus 
processos de verificação.

A empresa pode optar pelas seguintes modalidades :
o auditoria e primeira parte com a emissão de uma Auto Declaração à Abiquim;

o Auditoria de terceira parte com a emissão de um Certificado pelo Organismo 
Certificador.

 As empresas tem o prazo até dezembro de 2017 para efetuam suas avaliações. 

 Todos os auditores devem ser credenciados pela Abiquim.

 A relação dos auditores credenciados está disponível no site da Abiquim.

Auditorias



Auditorias



Publicações



Indicadores de

Desempenho
O Programa Atuação Responsável®  
tem se constituído em um sólido pilar 

para a promoção da competitividade e 
do desenvolvimento sustentável da 
indústria química instalada no país. 

O compromisso com a sustentabilidade 
pode ser evidenciado através da 

melhoria dos processos cujos 
resultados podem ser evidenciados 

através da publicação anual do 
Relatório de Histórico de Desempenho. 



Solicitação  às 
empresas das 
informações 
via sistema
(Jan-Mar)

Envio das 
informações 
à Abiquim

Análise 
técnica 

dos dados 
enviados

Esclarecimento 
de dúvidas 

junto as 
associadas

Geração dos 
indicadores, 
consolidação 
e tratamento 

estatístico

Publicação 
do Relatório 

de 
Desempenho 

( Maio)

Relatório de Desempenho: 

 Sócios Efetivos : 43 Indicadores
 Sócios Colaboradores : 23 Indicadores

Indicadores de

Desempenho



Indicadores de

Desempenho



Sistema implantado em 2001 para avaliação de
transportadoras com o objetivo de aumentar os
padrões de segurança no transporte, estocagem e
distribuição de produtos químicos.

Cefic/SQAS:
European Chemical Industry Council
(Conseil Européen des Fédérations
de l'Industrie Chimique) Safety and 
Quality Assessment Systems



Pró-química

OBJETIVOS:

 Fornecer, via telefone, orientações de natureza técnica em
caso de emergências com produtos químicos.

 Operação ininterrupta 24 horas por dia de qualquer parte do
território nacional, sempre que ocorrer uma situação
claramente emergencial envolvendo produtos químicos, tanto
durante o transporte como em locais fixos.

ACC/Chemtrec
American Chemical 
Council/Chemical 
Transportation Emergency 
Center  (Manual: USA/DOT)

Sistema de informações e comunicações desenvolvido pela 
Abiquim e operacionalizado pela Suatrans.



Olho Vivo 
NA ESTRADA

APOIO
Associquim – Associação Brasileira do Comércio de Produtos Químicos; 
NTC – Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística; 
ABTLP – Associação Bras. do Transporte e Logística de Produtos Perigosos, 
Fetcesp – Federação dos Transportadores de Carga do Estado de São Paulo;
Setcesp – Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São
Paulo.

TREINAMENTO
Sest/Senat - Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte

MODELO DE MELHORIA CONTÍNUA NA SEGURANÇA DO 
TRANSPORTE, COM FOCO NO COMPORTAMENTO HUMANO.

OBJETIVO
Reduzir ao mínimo a ocorrência de acidentes sérios através da prevenção 
de atitudes inseguras durante a distribuição de produtos químicos.

BASE
Modelo desenvolvido e aplicado pela Dow Brasil.





Os Requisitos Indispensáveis são de implementação obrigatória, 
desde de aplicáveis, já os Requisitos Complementares agregam melhorias 

ao sistema de gestão da empresa.

10 ELEMENTOS10 ELEMENTOS

23 REQUISITOS INDISPENSÁVEIS 5 REQUISITOS COMPLEMENTARES



Elementos e
Requisitos

4.1.1 Documentar o comprometimento e a adesão ao Programa Atuação Responsável

O Principal executivo da empresa deve assinar:
Indispensável

4.1 – Liderança e Compromisso  



Demonstrar a liderança e o 
compromisso com o programa e 
questões relacionadas.

Valorizar o Programa e estimular o 
engajamento das pessoas.

Promover na cadeia de valor, a
disseminação do Programa Atuação
Responsável® e dos temas 
relacionados à saúde, à segurança e 
ao meio ambiente.



4.1.2 Estabelecer a política
para a organização

A política deve mencionar:

a) Como tratar as questões relacionadas 
com saúde, segurança e meio ambiente;

b)   Compromisso com o Programa 
Atuação Responsável®.

Complementar

A mesma deve ser documentada, implementada, mantida, 
revisada, comunicada e compreendida por todos.



4.1.3 Estabelecer
documento para nortear a
ética da organização

Deve mencionar:

a) Valorização do Programa Atuação Responsável®;

b) As questões relacionadas com saúde, segurança 
e meio ambiente.

Complementar

Deve ser implementado, mantido, revisado, comunicado 
e facilmente compreendido por todos.



4.2 Identificação dos aspectos e 
perigos e avaliação dos impactos e 
riscos.

4.2.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar o procedimento para a identificação 
dos aspectos e perigos, para avaliação dos 
impactos e riscos inerentes às atividades da 
empresa e para a determinação dos respectivos 
controles.

Os aspectos, impactos, perigos e riscos a serem 
considerados são inerentes:

> Às atividades
> Às pessoas
> Aos processos

> Aos produtos
> Às instalações

> E aos serviços

Indispensável



a) Identificar os perigos e avaliando os riscos 
para a saúde e segurança das pessoas;

Acidente do trabalho;
Doença ocupacional;

b) Identificar os aspectos e avaliando os impactos 
ambientais;
Água;
Ar;
Solo;

c) Utilizar técnicas de análise de riscos para 
identificação dos riscos inerentes aos processos e 
às instalações;
Operação e desvios dos processos;
Análise de Vulnerabilidades e Medidas de 

Proteção às instalações industriais;



d) Definir e estabelecer escala de 
criticidade de cenários;
Incêndio;
Explosão;
Liberação acidental de produtos;

e) Identificar os perigos e riscos das 
matérias primas, reagentes laboratório, 
resíduos, produtos intermediários, 
acabados e comercializados;
Análise de riscos dos produtos;
FISPQs;
FSDR;

f) Identificar os riscos dos modais de 
transporte e na distribuição;
Rodoviário / Ferroviário / Aéreo;
Marítimo / Fluvial / Dutovia;



g) Estabelecer uma matriz de 
aceitabilidade para os impactos e 
riscos identificados;
Frequência;
Severidade;
Riscos (Baixo, Médio, Alto, Extremo)



4.3 Requisitos legais e outros

4.3.1 Estabelecer, implementar e manter 
procedimento para atender os requisitos 
legais aplicáveis e outros requisitos 
voluntários subscritos.

A empresa deve garantir o atendimento à 
legislação aplicável às pessoas, produtos e às 
atividades da empresa relacionadas 
à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

a) identificar, interpretar e definir a legislação aplicável;
b) implementar a legislação aplicável e avaliar as 
consequências quando do não atendimento;
c) monitorar o atendimento.

Indispensável



4.4 Objetivos, metas e 
indicadores de desempenho.

4.4.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os objetivos e as metas. 

Os objetivos e metas devem estar associados aos 
impactos e riscos identificados em 4.2, de forma 
priorizada, e devem estimular a melhoria 
contínua.

A empresa deve estabelecer programas 
documentados para atender aos objetivos e metas 
definidos.

Indispensável



4.4.2 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os  indicadores de 
desempenho.

Devem ser estabelecidos, preferencialmente, 
os indicadores proativos.

Na definição dos indicadores, considerar 
minimamente os requeridos pela Abiquim.

Indispensável



4.5 Normas, procedimentos, 
instruções, controles operacionais e 
controle de processos.

Normas / Instruções / Tarefas
Parâmetros de processos
Manutenção
Modificações
Projetos
Programas



4.5.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar as normas, procedimentos, 
instruções, controles operacionais e os 
controles de processos decorrentes dos 
impactos e riscos identificados. 

A empresa deve estabelecer medidas preventivas, visando 
controlar os impactos e riscos identificados em 4.2, e adotar 
padrões para mitigar as suas consequências:

Indispensável

a) estabelecer uma escala de prioridades considerando os 
potenciais dos impactos e riscos identificados.

b) Determinar medidas para controlar os impactos e riscos;



4.5.1 cont.

c) definir níveis de proteção suficientes para evitar 
que uma falha, incluindo a possibilidade de erro 
humano, evolua para um cenário  crítico (incêndio, 
explosão e liberação acidental de produtos).

d)  priorizar os cenários críticos.

e) instalar sistemas e equipamentos de proteção 
visando reduzir os impactos e riscos, bem como 
mitigar suas consequências.

f) estabelecer os procedimentos e práticas adequadas 
e seguras para as atividades de partida e parada 
normais, operação, manutenção e paradas de 
emergência.



4.5.1 cont.

g) estabelecer procedimentos para trabalhos críticos 
(espaço confinado, serviços a quente, trabalhos em 
altura e em equipamentos energizados). 

h) estabelecer procedimentos para trabalhos críticos 
(espaço confinado, serviços a quente, trabalhos em 
altura e em equipamentos energizados). 



4.5.2 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os programas de 
manutenção e de calibração.

Os programas de manutenção e de calibração 
devem considerar os impactos e riscos 
identificados em 4.2, como:

Indispensável

a) definindo a criticidade dos equipamentos e dos 
controles envolvidos no gerenciamento dos impactos e 
riscos.

b) documentando e acompanhando os procedimentos 
dos seus programas de manutenção e calibração.



4.5.3 Estabelecer, implementar,
manter e acompanhar procedimentos
para o gerenciamento de mudanças nos 
processos, produtos, serviços e 
nas instalações.

Toda a mudança que altere ou acrescente impactos 
e riscos, identificados em 4.2 e gerenciados em 
4.5, mesmo sendo temporária, deve ser:

a) avaliada antes da sua execução.

b) autorizada por responsável designado.

c) executada conforme aprovada.

d) comunicada aos envolvidos.

Indispensável



4.5.4 Estabelecer, implementar,
manter e acompanhar programas 
relacionados às questões de saúde, segurança 
e meio ambiente.

Em conformidade com o elemento 4.2, desenvolver os 
programas visando:

a) a preservação da saúde das pessoas;

b) o monitoramento do ambiente de trabalho;

c) a proteção da integridade física das pessoas;

d) a inspeção do local de trabalho;

Indispensável



e) a análise/avaliação da tarefa, antes da 
sua execução;

f) a conservação do meio ambiente;

g) a redução constante na geração 
resíduos, efluentes e emissões;

h) a otimização no uso dos recursos naturais;

i) a redução de riscos nos modais de transporte utilizados e 
na distribuição;

j) o uso e o manuseio correto e seguro dos produtos 
comercializados;



k) a reciclagem e a disposição correta e segura 
dos resíduos e das embalagens dos produtos 
comercializados;

l) a identificação e resolução de passivos relacionados à 
saúde, à segurança e ao meio ambiente.
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4.5.5 Estabelecer, implementar, manter 
e acompanhar os  procedimentos que 
consideram as questões de saúde, 
segurança e meio ambiente na 
contratação de serviços. 

a) internos;

b) dos modais de transporte;

c) de distribuição;

d) de tratamento e disposição de 
resíduos;

e) de atendimento a emergências;

f) de industrialização.

Indispensável
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Rodoviário

Estação de Limpeza

Atendimento a emergências

Tratamento de resíduos

Armazéns

Ferroviário

Terminais
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4.5.6 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os procedimentos que 
consideram as questões de saúde, 
segurança e meio ambiente na 
comercialização. 

Em função dos impactos e riscos, identificados em 
4.2,definir os critérios para avaliar a capacidade 
técnica e organizacional do cliente, para manusear os 
produtos comercializados.

a) toxicidade, carcinogenicidade, mutagenicidade;

Complementar

b) inflamabilidade;

c) estabilidade;

d) ecotoxicidade.
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4.5.7 Estabelecer, implementar e exercitar os planos para 
resposta as emergências. 

Em função da priorização dos cenários críticos, identificados em 4.2, 
estabelecer os planos para respostas as emergências.

a) Cenários com consequências internas;

Indispensável

b) Cenários cujas consequências ultrapassam os limites da 
empresa;

c) Cenários gerados pela vizinhança que possam afetar a 
empresa;

d) Emergências externas;

e) Planos de Auxílio Mútuo.
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4.5.8. Estabelecer, implementar e 
exercitar os planos para gerenciar 
crises. Complementar

Em função dos cenários, identificados em 4.2,
a empresa deve (se necessário) estabelecer seus planos
para gerenciar crises.

a) Imagem da organização e de seus produtos;

b) Relacionamento com a cadeia de valor;

c) Relacionamento com a mídia, órgãos governamentais e não
Governamentais;

d) Relacionamento com a sociedade em que a empresa está inserida 
ou onde ocorreu a crise.
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4.5.9 Estabelecer, implementar,
manter e acompanhar procedimentos para 
o monitoramento dos impactos e riscos. 

Para medir a efetividade das medidas de controle
e das ações preventivas adotadas, a empresa deve
monitorar os impactos e riscos identificados em 4.2

a) a saúde das pessoas;

b) os efluentes líquidos, as emissões gasosas e os resíduos;

c) o solo, o lençol freático e outros receptores.

Indispensável



4.6 Comunicação,
participação e consulta

 Comunidade interna: Colaboradores, prestadores de 
serviços, internos e visitantes;

 Comunidade externa;
 Fornecedores;
 Mídia;
 Órgãos governamentais e não governamentais;
 Órgãos públicos - atuam em situações emergenciais;
 Acionistas;
 Entidades patronais e representantes dos trabalhadores.

Indispensável

4.6.1 Identificar as partes interessadas.



4.6.2 Estabelecer, implementar e 
manter os instrumentos, os canais de 
comunicação e diálogo com as partes 
interessadas. 

Considerando as partes interessadas identificadas e 
4.6.1 a empresa deve documentar quais os respectivos 
instrumentos e canais.

 Comunidade interna : quadro de avisos, jornal 
interno, intranet.

 Comunidade externa: folhetos, 0800, CCC 
(Conselho Comunitário Consultivo)

Indispensável

 Clientes: FISPQ, FSDR, informações e orientações sobre o 
uso e descarte dos produtos e embalagens, encontros, convenções, 
internet.
 Fornecedores: FISPQ, encontros, premiações, internet.





4.6.3 Estabelecer, implementar e 
manter os procedimentos 
e meios que permitam reconhecer e 
responder as demandas, expectativas 
e sugestões das partes interessadas. 

Considerando as partes interessadas identificadas em 
4.6.1 a empresa deve documentar como reconhece, 
avalia e responde as demandas, expectativas e sugestões 
das partes interessadas e acompanhar as ações 
decorrentes. 

a) Comunidade interna – plano de sugestões.
b) Comunidade externa – 0800, fale conosco, CCC.
c) Cliente –website, SAC.
d) Mídia – website, informações/publicações.

Indispensável



4.6.4 Estabelecer, implementar e 
manter os procedimentos para avaliar 
a efetividade das ações de 
comunicação e da imagem da 
empresa.

Considerando os procedimentos, estabelecidos em 
4.6.2 e 4.6.3, definir critérios para avaliar e 
acompanhar a efetividade dos mesmos.

Avaliar a reação interna e externa das ações 
relacionadas ao Programa Atuação Responsável®. 

Indispensável



4.7 Capacitação e 
comportamento das pessoas

4.7.1 Estabelecer a estrutura organizacional e 
definir as funções, atribuições, responsabilidades 
e competências.

Definir, documentar e comunicar as funções, 
responsabilidades e autoridades para 
implantação, disseminação e manutenção do 
Atuação Responsável.

Indispensável



4.7.2 Definir os conhecimentos e as 
habilidades para que as pessoas possam 
executar as tarefas de modo adequado e 
seguro, estabelecendo os treinamentos 
necessários e avaliando a efetividade dos 
mesmos.

Identificar as necessidades, estabelecendo os 
programas de treinamento e de educação 
contínua, incorporando o Programa Atuação 
Responsável® nos mesmos. 

Indispensável



Gerenciar a mudança de função e de tarefas,
avaliando previamente, os riscos inerentes à nova
função e novas tarefas, adotando as medidas 
necessárias para proceder a mudança de forma 
adequada e segura.

Manter registro dos treinamentos e avaliar a 
efetividade dos mesmos.



4.7.3 Estabelecer, implementar e 
manter procedimento para avaliação 
comportamental.

 Estabelecer ferramentas para estimular e 
avaliar o comportamento adequado e seguro 
das pessoas dentro e fora empresa.

Complementar

 Promover, em todos os níveis, o senso de 
responsabilidade individual, de interdependência e 
de prevenção com relação à  SSMA. 



4.7.4 Estabelecer, implementar e 
manter os procedimentos para avaliar 
o desempenho das pessoas. 

 Avaliar e monitorar o desempenho das 
pessoas considerando as questões 
relacionadas à saúde, 
segurança e ao meio ambiente. 

 Identificar os desvios, avaliar e promover as 
correções, as melhorias na sua capacitação, 
comportamento e/ou motivação.

Indispensável



4.8 Auditorias

 Auditar o Sistema de Gestão do Atuação Responsável.

 Identificar das auditorias de 1ª, 2ª e 3ª partes.

 Planejar as auditorias em intervalos determinados.

 Nomear e qualificar os auditores. 

4.8.1 Estabelecer, implementar e manter os 
procedimentos para o planejamento, 
realização, relato e acompanhamento das 
auditorias. Indispensável



 Realizar e manter os registros das auditorias.

 Propor ações resultantes das auditorias.

 Priorizar as ações, acompanhar suas implementações. 

 Avaliar a efetividade das mesmas. 



4.9 Incidentes, não conformidades, 
ações corretivas e preventivas.

Considerando os impactos e riscos, identificados em 4.2 
e controlados em 4.5, investigar e analisar o evento real 
ou potencial.

a) lesão, doença ou fatalidade;

4.9.1 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para registrar, investigar e 
analisar os incidentes, acidentes, perdas e 
acompanhar as ações decorrentes.

Indispensável



b) impactos ambientais;

c) acidentes tecnológicos – incêndio, explosão e    
liberação acidental de produtos;

d) acidentes no transporte e na distribuição;

e) acidentes com produtos comercializados.



 Considerar as não conformidades com relação 
aos requisitos do Sistema de Gestão do Atuação 
Responsável.

 Identificar as necessidades de ações corretivas e 
oportunidades de ações preventivas para 
melhoria contínua, controlando a efetividade das 
mesmas.

4.9.2 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para registrar, investigar e 
analisar as não conformidades, demais 
desvios e acompanhar as ações 
decorrentes. 

Indispensável



4.10 Análise do Sistema de Gestão

Analisar o Sistema de Gestão do Atuação 
Responsável:

a) definir os participantes das análises;

b) determinar o intervalo entre as análises;

4.10.1 Estabelecer, implementar e manter 
o procedimento para analisar criticamente 
o sistema de gestão. Indispensável



c) definir o que vai ser analisado;

d) determinar os resultados e, se necessário, 
propor as ações visando a melhoria 
contínua;

e) priorizar as ações, acompanhar a 
implementação e avaliar a efetividade das 
mesmas.




