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Resumo: O trabalho utiliza algumas ferramentas da Semótica para realizar uma

análise do discurso ambiental das empresas. Assim, analisa os pormenores que se

encontram por trás do discurso oficial das empresas, chegando ao discurso real, ou

que está nas entrelinhas do que é oficialmente divulgado. Na análise do discurso,

também é feita uma análise do papel ético e da responsabilidade social das

empresas na sociedade. Uma vez encontrado o discurso real, o trabalho apresenta

uma orientação para a formulação de futuros discursos empresariais ambientais.

Palavras-chave: semiótica, análise do discurso, meio ambiente, ética, sistema de

gestão ambiental, responsabilidade social.
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Introdução, Objetivo e Plano do Trabalho

De maneira geral, as ciências humanas ocupam-se, dentro dos seus diversos

escopos, em oferecer elementos para a compreensão da realidade. A realidade

nos é apresentada de maneira complexa e, em muitos casos, com cargas

ocultas, isto é, elementos não tão claros aos olhos de todos. Isso representa um

perigo na medida em que pode haver a manipulação das mentes dos indivíduos.

Uma das ferramentas importantes para a compreensão dessa complexidade é a

Análise do Discurso. Com essa, podem-se identificar elementos que estão 'entre

as linhas' do discurso; elementos não óbvios para uma leitura 'en passant' da

realidade.

o presente trabalho propõe-se a realizar uma Análise do Discurso por meio da

metodologia da Semiótica, que explicaremos mais adiante. Embora não

pretendamos exaurir as possibilidades desse campo, queremos aqui aproveitar

alguns recursos da lingüística e da semiótica para obter uma análise do que

realmente está por trás de um discurso.

o que se pretende analisar aqui é o Discurso Empresarial Ambiental uma vez

que vivemos atualmente numa época em que diversas empresas têm tomado

posições e realizado ações referentes à preservação do meio ambiente. Não

apenas as empresas estão entrando na questão ambiental como também,

quando o fazem, querem ressaltar com toda ênfase essa atuação para a

sociedade.

Em vista disso, surgem algumas questões. Por que motivo as empresas

deveriam adotar uma administração que busque a preservação ambiental?

Quais as motivações que levariam uma empresa a adotar a gestão ambiental?

Será por uma noção de responsabilidade social das empresas? Será por



questões legais? Será por um motivo de manter uma boa imagem da empresa?

Será por motivos que embutem interesses financeiros? Ou por outros motivos

ainda? E, por que as empresas estão tão preocupadas em divulgar essa

atuação?

Essas questões aparentemente simples abarcam uma série de implicações

relativas às empresas: sua função dentro da sociedade, sua atuação frente à

cidadania e o papel da preservação ambiental dentro da ética empresarial. Essa

investigação será o objeto de estudo da presente pesquisa.

Esperamos, com o presente trabalho: a) trazer luz à reflexão sobre o papel das

empresas diante da preservação do meio ambiente; b) demonstrar como o

recurso da semiótica na análise de discursos pode servir como um instrumento

importante de análise de questões na nossa sociedade, inclusive de questões

internas às empresas.

Neste trabalho desenvolvemos, na primeira parte, considerações sobre

comunicação e discurso, abordando noções básicas de semiótica para a Análise

do Discurso (AO) e o processo de significação a partir dos conceitos de

denotação, conotação, pressuposto, polifonia e intertextualidade. Na segunda

parte, apresentamos considerações sobre a ética empresarial e na terceira,

considerações sobre a questão ambientalista. Por fim, na quarta parte,

analisamos o discurso empresarial ambiental do ponto de vista da semiótica, da

ética e da gestão ambiental. A quinta parte traz, então, as conclusões do

trabalho. As referências bibliográficas estão na sexta parte. O trabalho vem

acompanhado de anexos de onde extraímos os discursos ambientais que foram

objeto da análise.

Uma observação final quanto aos discursos analisados: aqueles que

originalmente encontram-se em língua inglesa foram traduzidos por mim.
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1 Comunicação e Discurso

Iniciaremos o presente trabalho, com uma reflexão sobre o conceito de

comunicação, conceito esse, intrínseco a um elemento fundamental deste

trabalho, que é o discurso. O conceito de comunicação é bastante complexo,

em virtude da natureza multidisciplinar do processo comunicativo. Segundo

Stephen W. Litllejohn, "Têm sido teites inúmeras tentativas para definir

comunicação, mas procurar uma única definição operacional talvez esteja longe

de ser tão proveitoso e fecundo quanto explorar em profundidade os vários

conceitos subentendidos no termo." (Litllejohn, 1988).

Assim, vejamos abaixo um esquema simples que ilustra o ato comunicativo.

Este é um mero esquema representativo do ato comunicativo, pois o seu

conteúdo complexo aqui não aparece.

remetente • mensagem. destinatário

t
resposta

Figura 1 - Esquema do ato comunicativo (Fonte: Blikstein, 1995)

Uma pesquisa realizada por Frank Dance revelou 15 diferentes maneiras de

definir a comunicação, revelando 15 diferentes componentes conceituais,

indicando um pouco da complexidade da comunicação. Vejamos esses 15
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componentes levantados por Dance, com suas respectivas definições. (in

Littlejohn, 1988).

• Componente: símbolos verbais / fala -

"Comunicação é o intercâmbio verbal de pensamento ou idéia." (John B.

Hoben, 1954).

• Componente: compreensão -

"Comunicação é o processo pelo qual compreendemos os outros e, em

contrapartida, esforçamo-nos por compreendê-los. É um processo dinâmico,

mudando e variando constantemente em resposta à situação total." (Martin P.

Anderson, 1959).

• Componente: interação / relacionamento / processo social -

"A interação, mesmo em nível biológico, é uma espécie de comunicação; caso

contrário, atos comuns não poderiam ocorrer." (G.H. Mead, 1963).

• Componente: redução da incerteza -

':.4 comunicação decorre da necessidade de reduzir a incerteza, de atuar

eficientemente, de defender ou fortalecer o ego. " (Dean C. Bamlund, 1964).

• Componente: processo -

"Comunicação: a transmissão de informação, idéia, emoção, habilidades, etc.,

pelo uso de símbolos - palavras, imagens, números, gráficos, etc. É o ato ou

processo de transmissão que usualmente se designa como comunicação."

(Berelson e Steiner, 1964).

• Componente: transferência / transmissão / intercâmbio -

"(...) o fio condutor parece ser a idéia de algo que está sendo transferido de

uma coisa ou pessoa para outra. Usamos a palavra 'comunicação' ora em
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referência ao que é assim transferido, ora aos meios pelos quais é transferido,

ora ao processo como um todo. Em muitos casos, o que é assim transferido

continua sendo compartilhado; se eu transmito informação a outra pessoa, ela

não deixa de estar em minha posse pelo fato de passar a estar também na

posse dela. Assim sendo, a palavra 'comunicação' adquire também o sentido de

participação. É nessa acepção, por exemplo, que os devotos religiosos

comungam." (A. J. Ayer, 1955).

• Componente: ligação I vinculação -

'~ comunicação é o processo que liga entre si partes descontínuas do mundo

vivo." (Ruesch, 1957).

• Componente: participação comum -

"(Comunicação) é um processo que toma comum para dois ou muitos o que era

monopólio de um ou poucos." (Alex Gode, 1959).

• Componente: canal! transmissor! meio! via -

"Os meios de emissão de mensagens militares, ordens, etc., por telefone,

telégrafo, rádio, mensageiros ou estafetas." (American College dictionary).

• Componente: reprodução de lembranças -

"Comunicação é o processo de conduzir a atenção de outra pessoa, com a

finalidade de reproduzir lembranças." (Cartier e Harwood, 1953).

• Componente: resposta discriminativa ! modificação do comportamento !

resposta -

"Comunicação é a resposta discriminatória de um organismo a um estímulo."

(S.S. Stevens, 1950).
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• Componente: estímulos -

"Todo e qualquer ato de comunicação é visto como uma transmissão de

informação, consistindo em estímulos discriminativos de uma fonte para um

receptor. ""(Theodore Newcomb, 1966).

• Componente: intencional -

"Em sua essência, a comunicação tem como seu interesse central aquelas

situações comporta mentais em que uma fonte transmite uma mensagem a um

receptor (ou receptores), com o propósito consciente de afetar o comportamento

desse último (ou desses últimos)." (Gerald Miller, 1966).

• Componente: tempo / situação -

"O processo de comunicação é o de transição de uma situação estruturada

como um todo para outra, num padrão preferido." (Bess Sondei, 1956).

• Componente: poder -

"(...) comunicação é o mecanismo pelo qual o poder é exercido." (S. Schacter,

1951).

Vemos assim, que o ato comunicativo é muito complexo e pode ter diversas

interpretações, dependendo do ponto de vista. Entretanto, há algo em comum a

todas essas diferentes definições: o fato de haver uma troca de um elemento

intangível.

Esse elemento intangível é justamente o que interessa no presente trabalho; é o

elemento 'flutuador". Interessa aqui o estudo da capacidade de interlocutores

compreenderem as mensagens que 'flutuam' entre eles. Surge, assim, o estudo

desse elemento 'flutuador', objeto de análise dos semioticistas, que será aqui

abordado.
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1.1 Noções Básicas de Semiótica para a Análise de Discursos

o presente trabalho, visando uma análise do discurso ambiental, utilizará

recursos dos campos de estudos da semiótica e da análise do discurso.

Portanto, cabe aqui alguns esclarecimentos a respeito desses dois campos,

bem como suas relações.

A Semiótica dedica-se ao estudo dos signos (ou semeion, em grego) e ao

estudo da origem dos significados. Como Nõth define: t~ semiótica é a ciência

dos signos e dos processos significativos (semiose) na natureza e na cultura."

(Noth, 1995).

Esse estudo dos processos significativos é extremamente complexo, uma vez

que envolve vários elementos, tais como os signos, a percepção, o repertório, a

bagagem individual, a práxis social, os estereótipos, entre outros. Esses

elementos serão abordados mais adiante.

Conhecida como AO, a análise do discurso era inicialmente uma prática

designada à reflexão sobre textos de história; era considerada como filologia,

referindo-se à 'mais difícil arte de ler'. O papel da filologia consiste em

determinar o conteúdo de um documento lavrado em língua humana.

Entretanto, com o desenvolvimento das ciências humanas, caracterizou-se uma

conjuntura intelectual que, nos anos 60 sob a égide do estruturalismo, viu

articularem-se em torno de uma reflexão sobre a escritura, a lingüística, o

marxismo e a psicanálise.

Nos dias de hoje, análise do discurso praticamente pode referir-se a uma ampla

gama de possibilidades (toda produção de linguagem pode ser considerada

discurso), isso devido à própria organização do campo da lingüística. Assim, a

AO apóia-se crucialmente sobre os conceitos e os métodos da lingüística.
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Entretanto, esse não é, com toda evidência, um traço discriminador, pois a AO

relaciona-se com textos produzidos nos quadros:

• de instituições que restringem fortemente a enunciação;

• nos quais se cristalizam conflitos históricos, sociais etc. e

• que delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso limitado.

(Maingueneau, 1989).

Como o presente trabalho visa analisar discursos utilizando-se elementos da

semiótica, vejamos suas relações. Segundo Barros, uma análise do discurso

através de uma proposta semiótica é caracterizada por:

"a) construir métodos e técnicas adequadas de análise interna, procurando

chegar ao sujeito por meio do texto;

b) propor uma análise imanente, ao reconhecer o objeto textual como uma

máscara, sob a qual é preciso procurar as leis que regem o discurso;

c) considerar o trabalho de construção do sentido, da imanência à aparência,

como um percurso gerativo, que vai do mais simples e abstrato ao mais

complexo e concreto, em que cada nível de profundidade é passível de

descrições autônomas;

d) entender o percurso gerativo como um percurso do conteúdo, independente

da manifestação, lingüística ou não, e anterior a ela."

(Barros, 1988).

Assim, são essas técnicas da semiótica que serão aqui utilizadas; pensando-se

no percurso gerativo, que vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e

concreto, para analisar o discurso ambiental. Como bem explícita Blikstein:

"Semiotice é exatamente isto: decifrar o 'grande' (embora sem vê-lo) através do

'pequeno'. O semioticista deve formular as hipóteses ou conjecturas que

possibilitem o deciframento das situações, dos comportamentos, dos

pensamentos e do discurso, com base na observação dos pormenores (que
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podem ser índices, símbolos ou ícones) interpretados a partir de um quadro

lógico sobre a experiência humana." ... Semiótica "é a ciência do deciframento

do mundo e serve para garantir a nossa liberdade de percepção e de

pensamento, na medida em que pode manter acesa a consciência dos signos,

índices, ícones e símbolos que nos envolvem e com que podemos ser

manipulados." (Blikstein, 1992/93).
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1.1.1 Signos, Significados e Percepção

Como vimos acima, a semiose, ou o estudo dos processos significativos, é

extremamente complexa, uma vez que envolve vários fatores. Vejamos um

pouco dessa complexidade.

A noção de signo já havia sido formulada em culturas antigas, especialmente a

grega com os estoicos e recebeu uma importância com Sto. Agostinho: "Toda

ciência trata das coisas ou dos signos, mas as coisas se aprendem pelos

signos " "Estas, com efeito, são coisas tais que são também signos das outras

coisas " "Compreende-se então aquilo que chamo de signos: são as coisas que

se empregam para significar algo ... " "Um signo é, com efeito, uma coisa que,

além da impressão que produz nos sentidos, faz vir, por si mesma, uma outra

coisa ao pensamento ... " (in Blikstein, 1995).

Redefinido por Pierce, o signo "é aquilo que, sob certo aspecto, representa

alguma coisa para alguém" (Coelho Netto, 1980). Entretanto, esse processo

significativo pode ser ilustrado pelo triângulo básico de Ogden e Richards,

representado abaixo. Esse triângulo relaciona (1) significante, que pode ser

entendido como a experiência verbal, (2) referente, remetendo aos estímulos

sensoriais; ao objeto real e (3) significado, representando a unidade cultural

(Ogden e Richards, 1972).

10



referente
(estímulos sensoriais,

objeto real)

significado
(referência,

unidade cultural)

significante
(símbolo, experiência verbal)

Figura 2: O triângulo de Ogden e Richards. (Fonte: Blikstein, 1995)

Por exemplo, para o termo rosa, temos:

Significantes: rosa (português); rase (inglês)

Referente:
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Significados:

• denotativo, (segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa):

"A flor da roseira. Sua corola é dobrada, i.e., consta de muitas pétalas, formadas

à custa da transformação dos estames. Tem colorido variado (branco, amarelo,

inúmeras tonalidades de vermelho, especialmente o muito claro), aspecto belo e

delicado, e aroma agradável."

• conotativos:

1. sublimação da beleza da natureza

2. prova de amor.

Veremos mais adiante os conceitos de denotação e conotação ficando,

entretanto, muito clara a ampla gama de possíveis significados para um mesmo

referente. Essa ampla gama foi o objeto de estudo de vários teóricos, assim,

Barthes apresenta: "Em Lingüística, a natureza do significado deu lugar a

discussões sobretudo referentes a seu grau de 'realidade'; todas concordam,

entretanto, quanto a insistir no fato de que o significado não é uma 'coisa', mas

uma representação psíquica da 'coisa'." (Barthes, 1964).

Segundo Blikstein, os mecanismos de produção do significado passam

necessariamente pela dimensão da percepção-cognição: ')!\ Lingüística deveria,

a meu ver, voltar mais a sua atenção para a natureza da experiência perceptivo-

cognitiva e procurar detectar a função e o papel desta na configuração do 'real'

bem como na arquitetura conceitual de nosso pensamento. Seria na percepção-

cognição, portanto antes mesmo da própria linguagem, que se desenhariam as

raízes da significação." (Blikstein, 1983).

A importância disso é a compreensão de que para um indivíduo, apesar de sua

socialização, um mesmo significante pode ter um significado completamente

diferente do que para outro indivíduo, devido à sua percepção.
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Para ilustrar essa questão, no quadro de R. Magritte, "Les Valeurs Personelles",

pode-se ver um quarto com objetos pessoais, todos desproporcionais, ou

melhor, proporcionais ao valor que o artista quis representar para cada um (in

Blikstein, 1983).

Figura 3 - Quadro de René Magritte "Les Valeurs Personelles"

Outra ilustração desse evento foi relatada pelo cantor inglês Seal. Ele conta

que uma das perguntas mais comuns que lhe fazem é por quê ele não imprime

as letras de suas músicas Sua resposta: "Com frequência as minhas músicas

significam algo para mim e outra para o ouvinte mas não há problema, pois o

que importa é a impressão geral do que falo e não a tradução literal. Quantas

vezes não se apaixonou por uma letra que pensou dizer 'Show me a day with

Hilda Ogden and 1'11 despair,' até descobrir que a letra verdadeira dizia 'Show

me a way to solve your problems and 1'11 be there'." E acrescenta, "a música é

sempre maior na mente do ouvinte pois ele a relaciona com a sua experiência

pessoal".
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1.1.2 índice, Signo Icônico e Símbolo

Os índices são manifestações não intencionais que podem ser observadas e

interpretadas. Segundo Buyssens: "Esta interpretação dos fatos deu origem à

idéia de uma linguagem natural; a maioria dos comportamentos, tanto dos

animais quanto dos homens, estão associados, com efeito, a estados

psicológicos de um modo suficientemente natural ou regular para que o fato

sensível - gesto, mímica, atitude - permita à testemunha reconhecer aí a

manifestação de um estado psicológico." (Buyssens, 1972). O gesto de chamar

alguém é um meio consciente de se comunicar enquanto que o gesto de ficar

ruborizado diante de uma situação embaraçosa é um meio inconsciente mas

que não deixa de transmitir uma mensagem; este é o índice.

Assim, vemos que há um universo que pertence à comunicação, como sendo

manifestações intencionais de transmissão de informações para um destinatário,

e, há outro universo que pertence aos índices. Entretanto, esses dois universos

possuem uma região de intersecção: é a região dos índices manipulados. Essa

intersecção pode ser visualizada na Fig. 4.

Por exemplo, um professor pode comunicar aos seus alunos que são 14 horas,

o horário no qual termina a aula, com o intuito de que eles interrompam suas

tarefas para que o professor da aula seguinte possa entrar. Nesse ato, a

referência a '14 horas' pertence ao universo da comunicação. Mas, se, um

aluno, sentado passivamente numa sala de aula, assistindo a uma matéria que

não acha interessante, olha as horas em seu relógio de pulso sem imaginar que

alguém esteja interpretando seu ato, ele está manifestando um índice puro.

Esse aluno está manifestando um comportamento sem intenções de comunicar

a ninguém qualquer informação. Agora, se esse mesmo aluno estiver sentado

na primeira fileira da sala de aula, em posição bem visível ao professor e ele

fizer um gesto de olhar as horas em seu relógio, ele poderá estar tentando
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comunicar ao professor que a aula está enfadonha, somente com esse gesto,

sem palavras. Nesse caso, teríamos um índice manipulado (idem). Temos

abaixo um esquema ilustrativo dessas relações:

COMUNICAÇÃO

ÍNDICES
MAN1PULADOS

ÍNDICES PUROS

Figura 4 - Esquema do universo da comunicação e dos índices.

o signo icônico possui um conteúdo intencional que deve ser decodificado para

sua interpretação. Por exemplo, a figura abaixo representa um signo icônico que

pode ser decodificado para o significado: realizado, cumprido (referindo-se a

uma tarefa).

Figura 5- Signo icônico para "tarefa cumprida".
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o signo que possui determinadas conotações culturais que permanecem ao

longo do tempo é o símbolo. Por exemplo, a cruz latina que simboliza o

cristianismo, ou a estrela de David, que simboliza o judaísmo (idem).

t
Figura 6 - Símbolos do cristianismo e do judaísmo.

1.1.3 Linguagem Não-Verbal

Dentro do estudo da comunicação e da semiótica, os signos verbais parecem

ser os mais visíveis ou importantes. Entretanto, existe todo um estudo dos

signos não-verbais. "Os signos não-verbais envolvem comportamentos

corporais, espaciais e vocais. (...) Os muitos comportamentos não verbais numa

mensagem estão inter-relacionados. Como frisam os teóricos, os

comportamentos vocais, cinésicos e proxêmicos de uma pessoa em

comunicação criam uma Gestalt total. Alguns comportamentos repetem ou

complementam outros. As distâncias espaciais podem depender de como a voz

e o corpo são usados, e vice-versa. Raramente um único movimento do corpo,

por si mesmo, comunica um significado. (...) Finalmente, os signos não-verbais

servem a uma variedade de funções de interação. Não só transmitem os

significados pretendidos mas também exibem emoção, descarregam tensão e

regulam a interação." (Litllejohn, 1988).
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Uma vez entendidos o processo de significação, as relações dos objetos com

seus signos, voltemos à questão da diferenciação da percepção para a

formação dos significados, o que nos remete a outra questão: o repertório e a

bagagem individuais.
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1.1.4 Repertório e Bagagem Individual

Uma das questões mais controversas das ciências sociais é identificar se a

individualidade de cada ser humano provém de fatores inatos, biológicos,

culturais, sociais entre outros. Entretanto, parece haver um consenso entre os

cientistas sociais a respeito dessa individualidade de cada ser humano: "O ser

humano, acima da diversidade das disciplinas que o estudam é uno. Ele é único

enquanto espécie. Ele o é igualmente enquanto indivíduo. Se, por razões bem

evidentes, os cientistas fragmentaram o saber em partes distintas - biologia,

psicologia, psicologia social, psicanálise, sociologia, etc., não é menos

verdadeiro que, quando se observa o Homo humanus, ele aparece como um

todo cujos diferentes elementos estão intimamente interligados. Ser

fundamentalmente biopsicossocial, o homem aparece também profundamente

ligado à natureza e à cultura que o envolve e que ele transforma. JJ (Moscovici,

1972; Ruffié, 1976; Morin, 1973; Fondation Royaumont, 1974 in Chanlat, 1996).

Desta forma, ao invés de explicar os motivos da individualidade, cabe aqui

apenas constatá-Ia e entender que ela pode afetar a comunicação entre as

pessoas. Isso pode ser entendido na medida em que a individualidade de cada

um pode afetar a maneira como se expressa e como entende o mundo que o

circunda.

Assim, entende-se por repertório, a bagagem individual advinda da vivência do

indivíduo, de sua constituição e de sua história de vida, de fatores herdados, de

fatores adquiridos. Segundo Blikstein: "Todo indivíduo tem a sua história de

vida, a sua educação, a sua família: frequentou escola, clube ou igreja, viajou,

casou, leu, conheceu outros indivíduos, trabalhou em diferentes lugares, viu

filmes, teatro ou TV, ouviu rádio, discos, gostou de certos alimentos e detestou

outros, etc. A partir dessa variadíssima experiência, cada um de nós vai criando

uma porção de conhecimentos e referências históricas, geográficas, afetivas,
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profissionais, artísticas, científicas, místicas, religiosas, etc. Forma-se, dentro de

nós, uma complicada e vastíssima rede de referências e conhecimentos."

(Blikstein, 1995).

Pode-se entender que a comunicação é, portanto, uma interrelação da

individualidade de expressão e de percepção com a consensualização ou

formação de uma prática social (práxis).
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1.1.5 Práxis Social e Estereótipos

A comunicação não existiria sem a existência de signos e de códigos

consensualizados, que por sua vez, tornam-se consensualizados através da

prática social. Isso remete-nos à questão dos estereótipos.

A palavra estereótipo, originada do grego stereos (sólido), significa uma "idéia

padronizada que se solidificou em nossa mente e que utilizamos em nossa

percepção para reconhecer ou identificar os indivíduos, os acontecimentos e os

objetos" (Blikstein, 1995).

Jahoda explicita a introdução do termo estereótipo nas ciências sociais: "O

termo foi introduzido nas ciências sociais por W Lippmann (Public Opinion, New

York, Harcourl, Brace, 1922), com referência a idéias ou convicções

preconcebidas sobre atributos do mundo exterior. Lippmann esclarece que

essas 'imagens em nossa mente' servem ao propósito da economia de

pensamento. Dado que o homem não tem tempo nem energia para responder a

todos os acontecimentos com uma discriminação completa e inteligente dos

aspectos singurlares desses fatos, age em termos de expectativas relativamente

simples quanto ao mundo exterior. O perigo de generalização prematura, que

distorce os atributos do mundo exterior, está intimamente ligado a esse

propósito de economia dos estereótipos." (Jahoda, 1986).

Vê-se, portanto, o caráter duplo dos estereótipos: por um lado é indispensável

ao nosso processo de conhecimento; sem ele seria praticamente impossível

reconhecer e identificar a realidade humana e profissional em que atuamos. Por

outro lado, se for aplicado rigidamente à percepção do comportamento humano,

vai conduzir-nos a um conhecimento deformado dos indivíduos.
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Assim, para contornarmos esse paradoxo dos estereótipos, é necessária uma

reflexão a respeito de sua utilização, como bem demonstra Lippmann: "Existem,

porém, uniformidades suficientemente exatas e tão inevitável é a necessidade

de economizar atenção que o abandono de todos os estereótipos por um

enfoque totalmente ingênuo da experiência empobreceria a vida humana. O que

importa é o caráter dos estereótipos e a ingenuidade com que os empregamos."

(Lippmann in Steinberg, 1970).

Como bem expressa Schaff (in Blikstein, 1995): "...0 indivíduo percebe o mundo

e o capta intelectualmente através de 'óculos sociais'" Esses padrões

perceptivos ou 'óculos sociais' constituem, em última análise, os estereótipos de

percepção. Assim, seria necessário tentar escapar dos estereótipos da

percepção para poder perceber o mundo sem os 'filtros' que esses carregam.

Como observa Eisenstein (in Blikstein, 1995) a respeito do 'segredo da retina' de

Charles Chaplin, seria necessário tirar os óculos sociais e ver o mundo

diretamente, sem a práxis social costumeira, vendo o mundo sem pensar à luz

da moral, sem avaliar, sem condenar.
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1.2 Palavra, Discurso e o Processo de Significação

Uma vez vistos alguns aspectos da diferenciação da percepção que cada

indivíduo pode agregar à significação, voltemos a algumas questões a respeito

da relação siqno/objeto, mais precisamente à questão da significação das

palavras e dos discursos.

Primeiramente, definamos alguns conceitos que serão aqui muito utilizados,

uma vez que são conceitos muitas vezes confundidos, que são os conceitos de

enunciado, discurso e texto:

"Enunciado é toda combinatória de elementos lingüísticos, provida de sentido."

"Discurso é um dos patamares da constituição do significado, em que um

enunciador reveste formas mais abstratas com conteúdos mais concretos. "

"Texto é a manifestação de um discurso por meio de um p/ano de expressão."

(Fiorin, 1988).

1.2.1 Denotação/Conotação e Componentes Semântico/Retórico

Vejamos agora a diferenciação que se pode atribuir aos signos, com relação aos

seus significados denotativos e conotativos. "De um signo denotativo pode-se

dizer que e/e veicula o primeiro significado derivado do relacionamento entre um

signo e seu objeto. Já o signo conotativo põe em evidência significados

segundos que vêm agregar-se ao primeiro naquela mesma relação

siqno/objeto." (Coelho Netto, 1980). Como no exemplo da rosa visto

anteriormente, o signo denotativo seria a definição obtida no dicionário, e o

signo conotativo pode ser considerar uma rosa como uma prova de amor.
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Enquanto denotação e conotação referem-se à significação de palavras, a

mesma relação ocorre para um enunciado, entretanto com o nome de

componente semântico e retórico. O componente semântico é aquele que atribui

uma descrição semântica lingüística ao enunciado; a denotação do enunciado.

Já o componente retórico é aquele que, considerando a significação semântica

e as circunstâncias nas quais o enunciado é produzido, prevê a significação

efetiva desse enunciado nessa situação. Assim, por exemplo, o enunciado:

'Que tempo bom!'

pode ser dotado de um valor aproximadamente equivalente a 'Que tempo feio",

e, em outras circunstâncias, ser compreendido como 'Não temos muita coisa a

dizer um ao outro.' (Ducrot, 1987).
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1.2.2 Pressuposto e Subentendido

Através de uma distinção do componente semântico e do componente retórico

de um enunciado, pode-se distinguir dois tipos de efeitos de sentido, obtendo-se

os pressupostos e os subentendidos. Para ilustrar isso, Ducrot exemplifica :

1 - Se Pedro vier, João partirá.

2 - João não despreza vinho.

3 - João continua fumando.

4;- Pedro deu pouco vinho a João.

Na maior parte dos contextos imagináveis, uma pessoa concluirá que a vinda de

Pedro desencadeia a partida de João, da qual é a condição suficiente e também

necessária, isto é, que a partida de João está subordinada à vinda de Pedro.

Assim, não é lógico afirmar que:

1 a - Se Pedro não vier, João não partirá.

Por outro lado, com relação ao enunciado 2, é difícil não perceber a afirmação:

2 a - João gosta muito de vinho.

Para evitar que o ouvinte chegue a essa conclusão, o locutor seria obrigado a

tomar precauções que acabariam por entulhar seu enunciado. Com relação ao
I

enunciado 3, é quase inevitável concluir que não apenas João fuma atualmente,

mas que já antigamente ele fumava. Acrescentamos, portanto, ao conteúdo do 3 >

a indicação:

3 a - João fumava antigamente.

Enfim, o enunciado 4 indica, ao mesmo tempo, que Pedro deu vinho a João e

I f A I - foique, ao aze- o, nao OI generoso:
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4 a - Pedro deu vinho a João.

Aqui, pode-se identificar uma diferença entre as indicações (1 a) e (2 a) e as

indicações (3 a) e (4 a). As primeiras denominam-se subentendidos e as

se'gundas, pressupostos. Um critério que permite essa classificação é observar
I

o que ocorre com o pressuposto quando o enunciado que o veicula é submetido

a modificações sintáticas, tais como a negação ou a interrogação. Os

pressupostos de um enunciado continuam a ser afirmados pela negação desse

enunciado ou por sua transformação em pergunta. Assim:

Será que João continua fumando?

É falso que João continua fumando.

mantêm, tal como 3, que João fumava antigamente.
I

(Ducrot, 1987).

Um subentendido só toma seu valor particular ao opor-se a um sentido literal do

qual ele mesmo se exclui. Se, após afirmar que João não despreza vinho, sou

acusado de maledicência, sempre poderei proteger-me por trás do sentido literal

de minhas palavras e deixar a meu interlocutor a responsabilidade da

interpretação que delas faz. É, aliás, dessa possibilidade de retirada que advém

toda a vantagem do enunciado 2 em relação à afirmação direta 2 a. De acordo

com uma expressão familiar, o subentendido permite acrescentar alguma coisa

'sem dizê-Ia, ao mesmo tempo em que ela é dita'. Apesar de algumas analogias,

a situação é bastante diferente para o pressuposto. Esse pertence plenamente

ao sentido literal.
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1.2.3 Polifonia

Dentro de um discurso, sempre há um falante, isto é, o enunciador do discurso.

Em certos casos, esse enunciador identifica-se com o autor, com o locutor, o

'eu' que é responsável pelo que enuncia. Entretanto, nem sempre isso ocorre,

como Ducrot questionou, apontando outros fatos enunciativos do discurso.

Assim, um desses fatos é a polifonia. Segundo Ducrot, "há polifonia quando é

possível distinguir em uma enunciação dois tipos de personagens, os

enunciadores e os locutores" (Maingeuneau, 1989).

Assim, entende-se por locutor um ser que no enunciado é apresentado como o

seu responsável; é como uma ficção discursiva que não coincide

necessariamente com o produtor físico do enunciado. Para ilustrar isso, se eu

assino um formulário do tipo, "Eu, abaixo assinado, declaro ...". o eu do locutor

desse texto sou eu mesmo e , no entanto, não sou seu autor efetivo.

o enunciador representa, frente ao locutor, o que o personagem representa

para o autor em uma ficção, ou seja, o locutor pode por em cena, em seu

próprio enunciado, posições diversas da sua.

o fenômeno do discurso da pressuposição, visto anteriormente nos

componentes retórico e semãntico do discurso, também pode ser analisado

através da polifonia. "A relação entre polifonia e pressuposição foi estabelecida

por A. Berrendonner; para ele, em um enunciado do tipo 'Je prétends que Jules

est malade [Pretendo que Júlio esteja doente], não é possível contentar-se,

como de hábito, em ver um pressuposto negativo imposto pelo verbo, de tal

forma que a proposição "Julio está doente" seja falsa." (idem). Assim, a

pressuposição consiste em um processo que apresenta dois enunciadores, e1 e

e2, o primeiro, responsável pelo pressuposto e o segundo pelo posto; e2 seria

assimilado ao locutor e e1 à opinião pública. Em:
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o governo não quer mais decidir. ,

é preciso distinguir entre o personagem do enunciador que afirma: O governo

decidia antigamente, e a opinião do enunciador que se opõe e afirma que

atualmente o governo não quer mais decidir, enunciador esse que coincide com

o locutor.

Outro fenômeno discursivo que também pode ser analisado através da polifonia

é a negação. Para Ducrot, a maioria dos enunciados negativos é analisável

como encenação do choque entre duas atitudes antagônicas, atribuídas a dois

enunciadores diferentes: o primeiro personagem assume o ponto de vista

rejeitado e o segundo, a rejeição desse ponto de vista. Mainguenaeu nos traz

um exemplo para ilustrar isso:

Este perpétuo peregrino, na verdade, não inovou completamente. (Extraído de um

artigo sobre as viagens de João Paulo 11.)

O enunciado põe em cena um enunciador que sustentaria o ponto de vista
I

segundo o qual o Papa inovou completamente, enunciador construído pelo texto

e ao qual o leitor supostamente se identifica. A negação permite rejeitar a

suposição que o leitor teria assumido.

Esses enunciadores, cuja atitude é negada podem variar, desde um indivíduo, o

destinatário, uma outra imagem do locutor até a opinião pública.

Dentro da análise da negação, é possível distinguir dois tipos de negação, a

descritiva e a polêmica. A primeira serve para falar do mundo enquanto a

segunda tem um funcionamento bem diferente, de contestação a um enunciado

positivo. Por exemplo:
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I
Não há uma nuvem no céu.

Este muro não é branco.

A primeira frase é uma negação descritiva, cujo enunciado pode até ser

parafraseado com o auxílio de um enunciado positivo do tipo: O céu está

absolutamente limpo. Já a segunda frase opõe-se a uma asserção anterior, que

pode ou não ter sido explícita, de que 'este muro é branco'. Essa negação

polêmica ainda traz a particularidade de poder contestar tanto o pressuposto

quanto o posto do enunciado que ela rejeita:

o presidente é menos popular.

(pressuposto: anteriormente ele era popular)

Ele não é menos popular, jamais o foi.
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1.2.4 Intertextualidade e Interdiscursividade

Os termos intertexto e interdiscurso são utilizados na AO, entretanto, com

uma diferença sutil. Como vimos anteriormente (Fiorin, 1988), "Discurso é um

dos patamares da constituição do significado, em que um enunciador reveste

formas mais abstratas com conteúdos mais concretos. "enquanto, "Texto é a

manifestação de um discurso por meio de um plano de expressão." De acordo

com essas definições, vemos que um texto pode conter todas as características
I

de um discurso, já que esse é uma expressão de um discurso.

Segundo Fiorin, intertexto "é o conjunto de discursos a que um discurso remete

e no interior do qual ele ganha seu significado pleno" (Fiorin, 1988). Um texto faz

referência a outro tanto para celebrar ou reafirmar os sentidos do texto citado,

como para contestá-lo, deformá-lo ou parodiá-lo.

Um exemplo para ilustrar a intertextualidade pode ser visto em um poema de

Murilo Mendes "Canção do Exílio":

Canção do Exílio

Minha terra tem macieiras da Califórnia

Onde cantam gaturanos de Veneza.

Os poetas da minha terra

São pretos que vivem em torres de ametista,

Os sargentos do exército são monistas, cubistas,

Os filósofos são polacos vendendo a prestações.

A gente não pode dormir

Com os oradores e os pernilongos,

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda.
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Eu morro sufocado

Em terra estrangeira.

N~ssas flores são mais bonitas

Nossas frutas mais gostosas

Mas custam cem mil réis a dúzia.

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade

E ouvir um sabiá com certidão de idade!

Murilo Mendes

Nesse poema ocorre a intertextualidade, uma vez que ele faz referência a outro

texto da literatura brasileira, o poema de mesmo título de Gonçalves Dias. Além

do título, os dois primeiros versos também fazem alusão a esse texto, pois o de

Gonçalves Dias, começa: "Minha terra tem palmeiras I onde canta o sabiá."

Conhecendo esse poema de Gonçalves Dias, o texto de Murilo Mendes ganha

seu sentido pleno, uma vez que o primeiro é um texto de glorificação à terra

pátria, enquanto que o segundo é uma ironia contra a falta de identidade. Essa

ironia só pode ser compreendida conhecendo-se o primeiro texto e o seu

contexto, na época em que foi escrito.

Há três conceitos que reforçam o conceito de interdiscursividade: o universo

discursivo, o campo discursivo e o espaço discursivo. Entende-se por universo

discursivo o conjunto de formações discursivas de todos os tipos que coexistem

e interagem em uma conjuntura, em uma época. O campo discursivo é definido

como um conjunto de formações discursivas que se encontram em relação de

concorrência e se delimitam por uma posição enunciativa em uma dada região.

O espaço discursivo delimita um subconjunto do campo discursivo, ligando pelo
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menos duas formações discursivas que mantêm relações privilegiadas cruciais

para a compreensão dos discursos considerados. (Maingueneau, 1989).
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1.2.5 Ideologia

Uma questão importante com relação à análise de um discurso é a questão da

ideologia que está subentendida nele. Para isso, primeiro veja-se a questão de

ideologia. O conceito de ideologia foi desenvolvido por diversos autores, de

diferentes maneiras. Dentre os diversos conceitos, apresentamos aqui o

posicionamento de dois autores clássicos da teoria organizacional:

"...a ideologia tipicamente incluirá tais coisas como as crenças dos membros de

um grupo, os conceitos que utilizam, as atitudes e as disposições psicológicas

que exibem, seus motivos, desejos, valores, predileções, obras de arte, rituais

religiosos, gestos, etc." (Geuss, 1981 in Alvesson, 1987).

"As ideologias podem ser consideradas como sendo conjuntos relativamente

coerentes de crenças que mantêm um grupo unido e que explicam seus mundos

em termos de relações de causa e efeito." (Beyer, 1981 in Alvesson, 1987).

Assim, vê-se que, apesar de diferentes pelos termos utilizados, basicamente

esses dois conceitos representam uma noção de ideologia como visão de
I

mundo, uma política de mundo de um grupo. Portanto, o conceito adotado para

01 presente trabalho, que se enquadra melhor aos propósitos aqui representados

é o seguinte:

"Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma

determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de idéias que

revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo." (Fiorin, 1988).

Dentro de um discurso, um aspecto a ser detectado é a ideologia presente nele;

J ideologia subentendida e a que está expressa, mesmo que de maneira oculta,

entre as linhas. Essa importante relação entre linguagem e ideologia é
I
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esclarecida por Fiorin : "A cada formação ideológica corresponde uma formação

discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada

visão de mundo." ... '~s visões de mundo não se desvinculam da linguagem,

porque a ideologia vista como algo imanente à realidade é indissociável da

linguagem. As idéias e, por conseguinte, os discursos são expressão da vida

real. A realidade exprime-se pelos discursos." (idem).

Assim, um aspecto que será relevante para a análise de discurso aqui

pretendida é o aspecto ideológico que está presente no discurso, mesmo que de

forma oculta. Isso poderá ser detectado pela linguagem, pela formação

discursiva, pelo conjunto de temas utilizados, pelo componente semântico do

discurso, como veremos adiante na análise propriamente dita.
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2 Ética

o estudo da filosofia tem caracterizado-se basicamente pela intenção de ampliar

incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-Ia na

sua totalidade. Ao longo dos tempos, diversos autores desenvolveram tal

estudo, oferecendo importantes contribuições. Um autor que conseguiu

sintetizar uma das questões-chave desse estudo foi o filósofo grego Aristóteles,

referindo-se ao fim humano. Esse autor resume que tal fim é a elevação moral e
,

a busca pela felicidade: "se só existe um fim absoluto, será o que estamos

procurando; e, se existe mais de um, o mais absoluto de todos será o que

buscamos. ... Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da

felicidade." (Aristóteles, 1973). A partir desse fim, há que se considerar também

os diversos significados de felicidade humana.

Considerando o fim em busca da felicidade humana, a ética é a parte da

filosofia que estuda a moralidade do agir humano. Nesse conceito de ética está

embutido o conceito de moralidade. A moralidade de uma sociedade está

relacionada a seus mores, que são os costumes que a sociedade aceita como

certos. Assim, o termo moralidade é usado para avaliar práticas e atividades

relevantes dentro de uma sociedade, considerando-as certas ou erradas; para

avaliar as regras que governam essas atividades e os valores embutidos nelas.
I .

O estudo da ética foi classificado de diferentes maneiras por autores diversos.

Uma primeira classificação estabelece três fases: a ética descritiva, a normativa

e a metaética. A ética descritiva é muito próxima da antropologia, sociologia e

psicologia, apoiando-se bastante nessas disciplinas. Esse estudo compara e

contrasta diferentes sistemas morais, códigos, práticas, crenças, princípios e

valores, com o objetivo de estudar e descrever a moralidade das pessoas,

culturas e sociedades diferentes.

I
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Já a ética normativa desenvolve a ética descritiva e tenta oferecer e justificar um

sistema moral coerente baseando-se nela. A ética normativa tenta descobrir,
I
I

desenvolver e justificar os princípios e valores morais básicos de uma sociedade
i

e, mais amplamente e idealmente, da sociedade como um todo.

A metaética, por fim, é muito próxima da ética normativa; é o estudo da própria

ética normativa. É um estudo que lida com o significado de termos morais e

com a lógica da argumentação moral. Ele pergunta, por exemplo, o que os

termos bom e ruim significam moralmente. (De George, 1995).

I
I
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2.1 Abordagens Utilizadas para a Argumentação Ética

A argumentação ética é norteada basicamente pelas abordagens utilitarista e

deontológica. A abordagem utilitarista afirma que uma ação é certa se produz ou

se tende a produzir a maior quantidade de bem para o maior número de

pessoas afetadas pela ação. É quase como uma análise custo-benefício moral -

mesmo que uma ação aparente não ser ética a princípio pois prejudica algumas

pessoas, se as suas conseqüências trouxerem o bem para uma maior

quantidade de pessoas, então ela pode ser considerada ética. Por exemplo, se

ao matar uma pessoa, outras trinta poderão ser beneficiadas, matar pode ser
I

ético, de acordo com essa abordagem.

Já. a abordagem deontológica afirma que as ações são moralmente certas ou

erradas, independentemente de suas conseqüências. Essa abordagem está

associada à tradição judaico-cristã; assim, no exemplo acima, matar não é ético

por princípio, independentemente das conseqüências que pode acarretar. (De

George, 1995).

2.2 A Ética Individual e a Ética Coletiva

J.F. Chanlat evidencia a diferenciação, na atual sociedade ocidental, de duas

éticas que são apresentadas como conflitantes: a ética individual e a ética

coletiva. Esse autor manifesta sua inquietação face a isso e propõe uma

renovação da ética das relações nas organizações, fundamentada sobre o
I
I

desenvolvimento do que ele denomina ética individual articuladamente com a

ética coletiva.

Esse autor apresenta que a civilização ocidental, desde a Antigüidade, foi

marcada por um desenvolvimento da própria cultura, que está mais centrada no
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indivíduo em contraposição à coletividade. "Esta cultura, que alguns qualificam

de individualista ou de dionisíaca, está centrada no princípio do interesse por si

mesmo." (Chanlat, 1992). Assim, a prescrição moral da sociedade de pensar em

si mesmo acabou por gerar regras e práticas sociais. Embora esse

individualismo ocidental tenha atravessado transformações a partir dos

primeiros pensadores da Grécia antiga, ele permanece, mais do que nunca, no

cerne dos problemas da sociedade contemporânea. Como coloca Chanlat,
I

"Hoje, a preocupação consigo mesmo não se apóia mais, como escreveu
I

Foucault, sobre 'um trabalho de si mesmo para consigo próprio'. Ao contrário,

sob a influência da imagem, vê-se surgir um indivíduo narcisista, para quem o

mundo se toma um espelho e não um lugar de afirmação de sua singularidade."

(idem). O mesmo autor coloca que nas organizações, reencontramos essa

espécie de atitude nas relações empresariais, que são impregnadas de frieza,

desligamento e instrumentalidade. Tal comportamento tem um custo social pois

o interesse por si próprio, dando lugar ao egocentrismo, elimina o interesse pelo

bem coletivo.

Preocupados com sua própria imagem e bem-estar pessoal, muitos de nossos

contemporâneos esqueceram que uma relação é, antes de mais nada, baseada

na reciprocidade. Isso significa que temos direitos, mas também temos

obrigações e deveres. "Sem tal troca não há relação social digna desse nome.

É desta relação de reciprocidade que surgem, por exemplo, a ética e os códigos

de deontologia profissionais." (idem).

A importância dessa relação de reciprocidade entre a empresa e a coletividade

é bem evidente na questão ambiental. "Após ter desejado dela se desvencilhar,

o ser humano redescobre, com espanto, que ele está indissoluvelmente ligado à

neiureze e que os tratamentos a que ele a submete são a própria imagem das

relações que ele mantém com seus semelhantes." (idem).
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2.3 Ética da Convicção, da Responsabilidade e da Discussão

Eiligéne Enriquez, baseando-se em Weber, Kant e Habermas, diferencia

basicamente três tipos de ética e propõe uma quarta categoria para realmente

atender os desafios atuais.

A ética da convicção é a ética do tudo ou nada, uma ética que não se preocupa

com a conseqüência de seus atos. Essa ética está somente interessada pelo

seu fim último; todos os meios são bons quando permitem alcançar um fim
I

desejado. Essa abordagem pode ser comparada com a abordagem utilitarista

conforme classificado por De George anteriormente.

A ética da responsabilidade, como colocado por Enriquez, é uma ética na qual o

homem estimará que conseqüências são imputáveis a sua própria ação, à

condição que ele as poderá prever e, portanto, colocar-se-á na condição de

antecipar os resultados prováveis. A ética da discussão foi desenvolvida por J.

Habermas. Ele coloca a posição da intersubjetividade; é essencial que os

h9mens possam trocar argumentos racionais referentes a seus interesses
I

dentro de um espaço público de livre discussão. Assim, cada um é considerado

como um ser autônomo, dotado de razão, que pode dar sua opinião, assim

surgirão novas normas e interesses universalizáveis.

Colocadas essas três categorias de ética, Enriquez apresenta uma quarta: a

ética da finitude. Segundo tal concepção, as condutas humanas são definidas

pqr: "seu papel na rigidez, na homogeneização e na destruição possível das

estruturas e dos homens, ou, ao contrário, por sua espontaneidade e

capacidade de favorecer o processo de autonomização; por sua capacidade de

considerar não somente a atividade do pensar e do prazer a ela vinculado mas

igualmente a das paixões, a dos medos, a dos sofrimentos, a das limitações

que afetam toda a vida; por sua atitude e sua coragem de aceitar as feridas
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narcísicas, a finitude e a mortalidade, de se submeter ao trabalho de luto e de

se confrontar continuamente com a pulsão de morte em seus aspectos auto e

a/~erdestruidores." (Enriquez, 1997).

Nesse conceito de ética, Enriquez quer enfatizar as idéias da aceitação da

impotência, da tomada de consciência dos limites, do questionamento da

identidade e do narcisismo da morte, da consideração das conseqüências

nefastas sobre o futuro do gênero humano, da convivência de cada um com a

morte que carrega em si e que pode projetar sobre os outros. É então que o

sujeito situa-se tanto como portador de vida e de morte, como egoísta e
I

altruísta, como ser de razão e de paixão que pode ter convicções fortes, mas

sobretudo que é capaz de mudar, se na troca conseguir se transformar, pensar

sozinho e com os outros, a se conceber como responsável sem ser bloqueado

pelo medo das responsabilidades, a fazer passar suas idéias interrogando-se

sobre sua mudança. "Tal sujeito é capaz de sublimação, isto é, de procurar-se a

si mesmo nos outros e aos outros em si mesmo numa busca permanente da

verdade." (idem).
I

I
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2.4 Ética Ambiental

A idéia de preservar o meio ambiente pode parecer, a princípio, muito clara e

livre de controvérsias. Entretanto, inerente ao conceito de preservar o meio

ambiente, estão vários pontos importantes a serem ponderados. Veremos

alguns deles a seguir, que são aspectos que todo indivíduo e toda empresa

preocupados com uma atuação ambiental devem refletir. Trata-se da ética

ambiental.

A lética ambiental é uma reflexão sobre o que é certo e errado ambientalmente.

Assim uma ação que tem um impacto ambiental pode acarretar algumas

perguntas tais como: qual o impacto da extinção de uma única espécie? Qual o

impacto da morte de alguns poucos animais? Qual o impacto de uma erosão? O

que é melhor, preservar uma região ou trazer riqueza para seus habitantes? A

extinção de uma espécie de animal é um preço aceitável a pagar por maiores

oportunidades de empregos? Uma floresta deverá manter-se intocada ou será

que deve-se explorar seus recursos medicinais e tecnológicos?

O posicionamento para tais questões abarca alguns princípios morais das

pessoas envolvidas. Assim, dentro da ética ambiental, pode-se subdividir outras

éticas que trazem consigo posicionamentos morais diversos.

Um primeiro posicionamento ético para a preservação do meio ambiente é o da

ética ambiental centrada no homem. Assim, todos os posicionamentos

ambientais baseiam-se somente em como seus resultados afetam os seres

humanos. Esse é um posicionamento que identifica-se com a ética utilitarista.

"Apesar de que os clássicos utílítaristas incluem o sofrimento animal nos seus

cálculos éticos, uma variável do utilitarismo, o que nos leva a maximizar o lucro

da felicidade humana sobre a infelicidade humana, é um exemplo da ética

centrada no ser humano." (Elliot, 1997). Assim, segundo essa ética, por
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exemplo, não há problema em devastar uma floresta, se nela há propriedades

medicinais que podem ser exploradas. Ou, uma região deverá manter-se

intocada se ela evoca sentimentos espirituais para a população da redondeza.

Essa é uma ética que, em última análise, trata somente os seres humanos como

moralmente importantes.

Outro posicionamento da ética ambiental é a ética centrada nos animais. Nesse

posicionamento, todos os animais são considerados moralmente importantes.

Nessa visão, o ser humano é considerado um animal, e portanto, o que

interessa é valorizar a vida animal. Esse posicionamento, entretanto, não

necessariamente valoriza todos os animais de maneira igual. "A ética centrada

no animal atribui significados morais diferentes a diferentes animais." (Elliot,

1997). Apesar dessa diferenciação, o que importa nessa visão é que não haja

sofrimento dos animais, mesmo que não sejam os seres humanos.

Indo um passo além da óptica da ética centrada nos animais está a ética

centrada na vida. "Na ética centrada na vida, ao decidirmos como devemos agir,

devemos levar em conta o impacto de nossas ações sobre tudo o que é vivo."

(Elliot, 1997). Ao considerarmos a classe dos seres vivos, inclue-se os seres

humanos, os animais, as plantas, as algas, organismos unicelulares, vírus,

ecossistemas e a biosfera como um todo.

Um conceito mais recentemente desenvolvido a partir de estudos das

biociências e desenvolvimento da ecologia, é o conceito do holismo ecológico.

"O conceito de holismo ecológico considera duas coisas como moralmente

importantes: a biosfera como um todo e os grandes ecossistemas que a

constituem. Animais individuais, incluindo-se os seres humanos, bem como as

pl6ntas, as rochas as moléculas, etc. que constituem esses grandes

e~ossistemas não são moralmente consideráveis; eles só importam na medida

em que contribuem para a manutenção do todo mais significativo ao qual
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pertencem." (Elliot, 1997). Assim, pode-se considerar, com esse

posicionamento, que a preservação do ecossistema da Amazônia, por exemplo,

é mais importante do que a oferta de empregos gerada pela instalação de uma

indústria naquela região.

Defensor do pensamento holístico de uma maneira geral, o físico Fritjof Capra

faz uma ilustração bastante pertinente desse pensamento dentro do

desenvolvimento da física. Esse autor cita o matemático René Descartes a

re~peito de sua abordagem cartesiana do pensamento científico e filosófico que

influenciou a física. "O método de Descartes é analítico. Consiste em decompor

pensamentos e problemas em suas partes componentes e em dispô-Ias em sua

o~dem lógica .... O cogito cartesiano, como passou a ser chamado, fez com que

Descartes privilegiasse a mente em relação à matéria e levou-o à conclusão de

que as duas eram separadas e fundamentalmente diferentes." (Capra, 1982).

Capra mostra como o desenvolvimento da física newtoniana baseou-se no

pensamento cartesiano, com a análise dos fenômenos físicos no espaço

tridimensional da geometria euclidiana clássica. Em seguida refere-se à 'nova

física', citando Albert Einstein, que formulou a teoria da relatividade, teoria na
I

qual os fenômenos físicos não são absolutos, mas sim relativos, ocasionando

uma revolução drástica nos conceitos de espaço e de tempo newtonianos.

o, autor mostra, então, o pensamento por trás da teoria de Einstein: "Einstein

acreditava profundamente na harmonia inerente à natureza, e, ao longo de sua

vida científica, sua maior preocupação foi descobrir um fundamento unificado

para a física." (idem). Esse fundamento unificado a que Einstein referia-se é o

fundamento da abordagem sistêmica e holística, na qual todos os elementos
I

constituintes do todo são interdependentes.
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Capra mostra que, assim como a física desenvolveu-se com a introdução do

pensamento holístico, as outras formas de conhecimento também podem ser

entendidas sob esse ponto de vista e enriquecidas, inclusive interrelacionado-se

umas às outras.

Ur dos pontos que esse autor mais quer salientar é a importância do

pensamento holístico para a preservação do meio ambiente, inclusive para a

própria concepção de meio ambiente, em contraposição ao pensamento

cartesiano: "Hoje, está ficando cada vez mais evidente que a excessiva ênfase

no método científico e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes

profundamente antiecológicas. Na verdade, a compreensão dos ecossistemas é
I

dificultada pela própria natureza da mente racional. O pensamento racional é

linear, ao passo que a consciência ecológica decorre de uma intuição de

sistemas não-lineares." (idem).

Como pudemos ver, dentro da decisão de preservar o meio ambiente, há várias

decisões de caráter ético e filosófico a serem tomadas. Não cabe no presente

trabalho decidir por um ou outro posicionamento ético ambiental; o objetivo aqui

é somente apresentar a complexidade do tema para trazer luz aos indivíduos ou

empresas que querem assumir uma atuação que se diz ambientalmente

responsável.
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2.5 Ética Empresarial

A ética empresarial passou a ser uma disciplina de estudo apenas

recentemente. Nos Estados Unidos, foi principalmente na época pós-Watergate,

com os inúmeros casos de corrupção, quedas de aviões, vendas de produtos

com defeitos, entre outros que surgiu a necessidade para tal disciplina. Segundo

Thomas Donaldson, essa disciplina realmente tomou corpo nos últimos vinte

an,os,tanto na Europa como nos Estados Unidos. (Donaldson, 1997).
I

r

Alguns autores afirmam que o estudo da ética empresarial, sua divulgação em

congressos e seminários é uma máscara; que trata-se apenas de uma

manifestação de que a empresa pensa em ética, entretanto, sem realmente

culmpri-la, como coloca Enriquez, referindo-se a uma ética 'travestida'. Enriquez

refere-se ao desejo dos dirigentes de não mudar na essência o funcionamento

social das bases que os sustentam. Para isso, esses dirigentes (como uma nova

astúcia da razão instrumental) "fizeram da ética um meio mais sutil a serviço de

um desempenho jamais questionado" (Enriquez, 1997).

De George apresenta a mesma inquietação ao afirmar que um dos motivos

pelos quais o estudo da ética ganhou tanto destaque nos últimos anos é em

virtude das empresas quererem 'justificar' seus atos, afirmando que 'não são tão

más assim, até pensam em ética'.

Similar a esse pensamento de justificar a atuação empresarial, está a questão

da retórica das multinacionais, conforme apresentado por Halliday. O que essa

autora afirma é que as multinacionais precisam 'justificar' sua atuação para a

comunidade, e fazem isso através de um discurso que pretende legitimá-Ias

como entidades 'boas', em lugar de serem entidades com fins puramente

lurativoSo
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"O problema retórico das multinacionais é resolver o hiato -(que varia de

né!tureza e intensidade dependendo dos públicos - locais, nacionais ou

internacionais) entre a maneira como elas são percebidas, entendidas e

acreditadas e a maneira como gostariam que fossem essas percepções,

compreensão e crédito." (Halliday, 1987).

Assim, a autora coloca que alguns temas são utilizados pelas multinacionais

para legitimá-Ias, tais como ser compatriota, 'irmã em humanidade' ou

'encarregada de uma grande missão'.

o I texto dessa autora data de 1987, época em que o discurso ambiental

empresarial ainda não estava em voga. Analisando-se por esse ponto de vista,

pode-se incluir o discurso empresarial ambiental como um desses fatores

legitimadores. Essa questão, entretanto, será refletida mais adiante, com a

análise do discurso empresarial ambiental.

É muito importante ter em mente críticas como essas, entretanto é conveniente

não restringir toda a questão da ética empresarial e um ceticismo gratuito, e

buscar entender o que realmente está sendo pensado no ambiente empresarial,

ainda que considerando tais críticas.

Nesse sentido, um estudo comparativo a respeito do estudo e prática da ética

na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil foi apresentado por Maria Cecília

Coutinho de Arruda. Segundo a autora, na Europa, a preocupação social dos

estudantes e empresários é fruto de uma visão humanista do homem, o que os

leva a compreenderem a ética aplicada aos negócios com certa facilidade. "O

europeu normalmente se mostra muito aberto para discutir problemas de ordem

ética, tem uma formação filosófica básica que o habilita para isso, tem idéias

claras sobre os temas em questão e chega intelectualmente a soluções

profundas." (Arruda, 1989).
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Nos Estados Unidos, o estudo da ética desenvolveu-se basicamente nos últimos

vinte anos, em virtude de numerosos escândalos de ordem ética que resultaram

da tecnocracia dominante. "No esforço de conseguir que a cultura das empresas

fosse cada vez mais competitiva, negligenciaram-se alguns princípios

importantes, fundamentados nas leis da ética. As tensões que surgiram entre as

organizações e os interesses individuais baseavam-se no desrespeito aos

valores, aos direitos individuais e ao desenvolvimento moral dos funcionários."

(Arruda, 1989).

Segundo Arruda, no Brasil, considerado atualmente como um dos países mais

corruptos do mundo, a questão ética abarca uma problemática enorme. "Tem-se

notado, no Brasil, um certo sentimento de respeito humano, quando

profissionais de negócios se pronunciam a propósito de ética, ou mesmo de

responsabílídade social, em suas atividades. Na prática, quando se fala em

ética, é comum que empresários peçam guias, livros-textos ou meia dúzia de

regras para serem seguidas. Considerando tudo isso extremamente válido,

corre-se o perigo, no entanto, de que certos comportamentos sejam entendidos

como convencionais, e que as causas reais sejam esquecidas." (Arruda, 1989).

Assim, conclui-se que a ética empresarial não é uma ética separada que diz

somente respeito aos negócios e empresas. As ações tomadas pelas empresas

e seu caráter moral só podem ser entendidas dentro da esfera maior da ética.

Uma reflexão a respeito das empresas, seu papel dentro da sociedade e o seu

caráter ético, poderia trazer à tona algumas questões: as empresas podem ser

consideradas eticamente responsáveis por suas ações? O público deve cobrar

das empresas padrões éticos? Deve-se esperar que as empresas obedeçam as

leis e governem-se pelo mercado?
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A .população em geral sempre apresentou respostas ambivalentes para tais

questões; há argumentações tais como a que a tomada de um posicionamento

ético poder causar graves prejuízos, colocando em risco a vida da empresa,

justificando a não adoção de uma postura ética.

Segundo De George, a opinião pública a respeito dos negócios ainda é

expressa pelo "Mito da Amoralidade nos Negócios". Esse autor explica esse

mito dizendo que os negócios estão basicamente interessados no lucro, e que

não possuem objetivos explicitamente éticos. Entretanto, ele pondera que isso

não significa que as empresas são imorais mas são amorais. Isso significa que

as pessoas sentem que considerações éticas não são apropriadas nos negócios

e que as empresas agem sem ética não por seu desejo de fazer o mal, mas

sir;nplesmente pois querem ter lucro e por isso ignoram algumas conseqüências

de seus atos. O mito representa não somente como muitas pessoas vêem os

negócios mas também como querem ver, uma vez que é muito mais fácil lidar

com quantidade de dinheiro do que lidar com julgamentos de valor. Apesar de o

autor referido estabelecer uma diferença entre amoral e imoral, devemos fazer

um comentário sobre a origem etimológica dessas palavras. Na verdade, o

prefixo de negação in corresponde ao prefixo de privação a, portanto, imoral e

amoral têm o mesmo significado de não moral.

Como todo mito, entretanto, esse também esconde muitas verdades. Considerar

as empresas amorais e desprovidas de um caráter ético constitui uma falha

grave da sociedade. Isso pois as empresas têm sim uma atuação com fortes

influências sobre toda a sociedade, o que acaba gerando um fator essencial

para o contexto aqui trabalhado: o da responsabilidade social das empresas.

O progresso tecnológico por um lado colaborou com o desenvolvimento

econômico mas por outro ocasionou inúmeros problemas ambientais. Por
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exemplo, os agrotóxicos foram e são extremamente úteis aos agricultores,

incrementando sua produção ao eliminar um problema muito freqüente na

agricultura tais como as pestes e pragas. Os agrotóxicos ocasionaram um

grande alívio aos agricultores, proporcionando uma segurança e controle sobre

sua produção, características importantes dentro do sistema econômico.

Entretanto, quais são os efeitos colaterais dos agrotóxicos? Eles podem ser

absorvidos pelo solo acabando por contaminar as águas subterrâneas. A cadeia

alimentar também passa a ser contaminada, ainda mais com efeitos

cumulativos, atingindo por fim o ser humano, causando câncer e outras

doenças. Como em muitos casos, não era a intenção inicial causar ~sses efeitos

negativos. Mas, uma vez conhecidos esses efeitos, por que a continuação de

seu uso? Por que não se pesquisam produtos que não causem tais efeitos?

Essas questões são exemplos de demandas que a sociedade poderia exercer

sobre as empresas produtoras de agrotóxicos. Veja-se mais de perto a natureza

dos diferentes tipos de demandas sobre as empresas, que são basicamente

três: demandas morais, demandas sociais e demandas legais. As demandas

morais surgem da lei moral, tais como não matar, não roubar ou não poluir o

meio ambiente. Tais obrigações permanecem quer elas sejam transformadas

em lei ou requisitadas socialmente. Quando uma determinada empresa provoca

um derramamento de óleo em um oceano, pode surgir uma iniciativa social na

forma de campanhas na mídia, protestos, entre outros. Se as empresas

reagirem a tais iniciativas, pode-se dizer que elas estão reagindo às demandas

sociais que também são demandas morais. Caso uma lei seja estabelecida, a

demanda social passa a ser uma demanda legal, com o poder de coagir as

empresas a cumprirem tal demanda. Entretanto, algumas demandas sociais

podem não ser nem morais e nem legais. Outras demandas sociais podem ser

morais e ao mesmo tempo legais.
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o papel das empresas diante das demandas sociais originou o conceito de

responsabilidade social das organizações comentado por Carrol (in Donnaire,

1995): tiA responsabilidade social das organizações diz respeito às expectativas

econômicas, legais, éticas e sociais que a sociedade espera que as empresas

atendam, num determinado período de tempo."

A partir desse conceito de responsabilidade social, evoluiu-se a outro conceito: o

de conscientização social. "Na década de 70, esse conceito de responsabilidade

social, medido apenas dentro da especificidade legal, começou a ser

reorientado dentro das organizações e resultou em maior percepção e

consciência do que está ocorrendo no ambiente dos negócios em que a

organização opera. Esse novo enfoque foi denominado de conscientização

social (social responsiveness) e tem-se consolidado cada vez mais no interior

das organizações." (Donnaire, 1995). Esse conceito de conscientização social

vai além do conceito de responsabilidade social, medido através de valores

morais de obediência aos preceitos da lei, para um posicionamento mais técnico

e abrangente que envolve a identificação e a antecipação dos mecanismos

internos que estão sendo implementados pelas organizações para responder a

essas pressões sociais.

Um novo conceito que está sendo muito utilizado no estudo da ética empresarial

é o conceito de stakeholders, uma palavra de língua inglesa que refere-se às

partes interessadas que estão envolvidas em determinado empreendimento. "Os
I

stakeholders de uma empresa são todos aqueles que são afetados e que têm

expectativas e direitos legítimos com relação às ações da empresa, incluindo -

se então os funcionários, os consumidores, os fornecedores bem como a

comunidade da redondeza e a sociedade como um todo." (Solomon, 1997). No

presente texto, manteremos o termo em inglês, em virtude da falta de uma

palavra em português que reproduza seu significado.
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Com esse conceito, os gerentes das empresas têm novas obrigações. Ao invés

de ter obrigações somente perante seus acionistas (como era antigamente),

atualmente as obrigações são perante todos os stakeholders. As empresas têm

obrigações perante seus consumidores, seus funcionários bem como com o

meio ambiente. "O propósito da empresa é, no final das contas, servir o público,

tanto ao proporcionar produtos e serviços desejados como ao não prejudicar a

comunidade e seus cidadãos. Por exemplo, a empresa não está servindo ao

seu propósito público se está poluindo o ar ou os rios, se está prejudicando o

trânsito ou destruindo recursos naturais, se está (mesmo indiretamente)

promovendo racismo ou preconceito, se está destruindo o meio ambiente

natural ou ameaçando o bem estar financeiro ou social dos cidadãos. "

(Solomon, 1997).

Os grupos ambientalistas e mesmo a população em geral, tais como a que

habita regiões próximas a indústrias hoje são conhecidos como um dos

stakeholders na atuação das indústrias. Essas são as pessoas que atualmente

cobram uma atuação ambientalmente responsável por parte das empresas e

que são considerados como um dos 'grupos de pressão', como veremos mais

adiante.

Portanto, o Mito da Amoralidade nos Negócios, que afirma que as empresas não

precisam ter um posicionamento ético, que tal posicionamento não faz parte do

seu papel, tende a obscurecer as obrigações morais das empresas. Entretanto,

as empresas têm sim obrigações morais uma vez que sua atuação exerce

efeitos sobre toda a sociedade e sua atuação ambiental interfere sim no estado

do meio ambiente em que vivemos.
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3 Meio Ambiente

3.1 Histórico do Movimento Ambientalista

A preservação do meio ambiente constitui uma preocupação cada vez mais

sólida em todos os países que atravessaram processos de industrialização.

Desde a Revolução Industrial até os dias de hoje com as avançadas

transformações tecnológicas, os recursos naturais foram sendo consumidos e

poluição emitida. Inicialmente, determinados níveis de poluição e de degradação

do meio ambiente eram tolerados "em prol" do progresso e do desenvolvimento

econômico. Entretanto, a partir da década de 70, esses níveis atingiram

patamares assustadores ocasionando a formação do movimento ambientalista,

que atualmente exerce um papel muito significativo dentro das demandas da

sociedade.

Hoje vemos uma atuação muito importante de diversos organismos, agentes e

instituições na área ambiental. Entretanto, para chegarmos nessa situação,

houve todo um processo evolutivo. Segundo Barbieri, esse processo deu-se em

etapas. "A primeira etapa baseia-se na percepção de problemas ambientais

localizados e atribuídos à ignorância, negligência, dolo ou indiferença das

pessoas e dos agentes produtores e consumidores de bens e serviços. Numa

segunda etapa, a degradação ambiental é percebida como um problema

generalizado, porém confinado nos limites territoriais dos estados nacionais. Na

terceira etapa, a degradação ambiental é percebida como um problema

planetário que atinge a todos e que decorre do tipo de desenvolvimento

praticado pelos países." (Barbieri, 1997). Essa dimensão planetária que vivemos

hoje para os problemas ambientais fica muito clara ao vermos alguns problemas

tais como o da chuva ácida provocada por emissões de gases de vários países,

a depleção da camada de ozônio e o efeito estufa.
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Uma vez percebida essa dimensão global do problema ambiental, em 1969, o

governo da Suécia propôs à Organização das Nações Unidas uma conferência

internacional para negociar essa problemática. Essa proposta somente teve

aceitação alguns anos mais tarde, sendo que em 1972 foi realizada em

Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano.

Mais tarde, foi criado o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente), sendo que em 1974 a Assembléia Geral da ONU adotou uma

Declaração sobre o estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial.

"Entre as questões citadas na Declaração merecem destaque a regulamentação

e supervisão das atividades das corporações transnacionais em função dos

interesses nacionais; a necessidade de implementar relações de trocas

internacionais justas; acesso à ciência e tecnologia pelos países em

desenvolvimento; a necessidade de pôr fim aos desperdícios dos recursos

naturais e a necessidade dos países não desenvolvidos de usar seus recursos

nos seus processos de desenvolvimento.JJ (Barbieri, 1997).

Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro uma segunda conferência das Nações

Unidas para debater a questão global do meio ambiente, com enfoque em

desenvolvimento econômico e as disparidades entre os diversos países. Essa

conferência denominou-se Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada em paralelo ao Fórum Global

das Organizações Não-Governamentais (ONG's). Nessa ocasião foi assinado

um tratado global de estratégia de desenvolvimento sustentável denominada

Agenda 21.

Em 1997, em virtude da crescente preocupação com as mudanças climáticas

percebidas no mundo todo, foi realizada em Kyoto no Japão a Conferência da

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essa conferência tinha o objetivo

de detectar as causas das mudanças climáticas sofridas nos últimos anos e
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chegar a acordos para resolver o problema, tais como acordos de níveis de

emissão de dióxido de carbono que cada país pode emitir.
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3.2 O Impacto Ambientalista sobre as Empresas

Todo esse movimento ambientalista, que teve uma atuação maior por parte de

grupos ambientalistas, governos e a sociedade civil, acabou por gerar pressões

sobre as empresas e indústrias. Numa primeira instância, as empresas

acompanharam essa evolução do movimento ambientalista, porém, à distância.

Enquanto não eram atingidas, mantinham suas atividades regularmente.

Entretanto, essa situação começou a mudar para as empresas a partir da

atuação dos chamados grupos de pressão e dos governos, principalmente com

a maior divulgação de alguns acidentes ambientais ocorridos nas dependências

de algumas empresas.

Alguns desses acidentes mais notórios e que causaram grande impacto na

opinião pública foram o de Bophal na índia e o do Exxon Valdez no Alasca. O

acidente em Bophal caracterizou-se por um vazamento de 25 toneladas de gás

isocianato de metila da fábrica da empresa Union Carbide. Isso ocorreu em

1984, provocando a morte de 2,5 mil pessoas. O acidente no Alasca foi

provocado por um vazamento de óleo de um dos petroleiros da Exxon Corpo em

1994, causando graves danos ambientais para o ecossistema da região.

Em virtude dos acordos internacionais, os governos começaram a elaborar

novas legislações ambientais, forçando as empresas a adotarem uma gestão

ambiental. Um dos países com as leis ambientais mais rígidas é os Estados

Unidos. Por exemplo, uma das principais leis ambientais americanas é a

CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and

Liability Act. Essa lei autoriza o Governo Federal a limpar as substâncias

prejudiciais e outros resíduos tóxicos da água, ar ou terra e coletar os custos de

quem os emitiu. Essa lei passou a ser um grande temor às empresas

poluidoras, uma vez que a partir dessa lei, passou a ser custoso poluir.
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A respeito da legislação ambiental, Cairncross salienta a importância da atuação

governamental: "Por que o governo precisa intervir? A resposta é que, com

relação aos assuntos ambientais, a mão invisível do mercado não consegue

alinhar os interesses do indivíduo ou da empresa individual com os interesses

da sociedade como um todo." (Cairncross, 1992).

Além da nova legislação atuando sobre as empresas, há os grupos de pressão.

Conforme Miranda, são as seguintes as principais fontes de pressão:

• consumidores verdes - aqueles que consideram as características

ambientais do produto como determinantes-chave na decisão de compra;

• grupos ambientalistas - tal como o Coalition for Environmental/y Responsible

Economies (GERES) nos Estados Unidos ou o Green Alliance no Reino

Unido, entidades que apóiam as práticas que sejam consistentes com a

proteção do ambiente;

• empresas de seguro - tem aumentado nos países do ocidente o surgimento

de rigorosas legislações que responsabilizam as empresas poluidoras pela

recuperação dos danos ambientais. Por isso, essas empresas industriais têm

procurado cobrir-se por meio de seguros. No entanto, algumas estimativas

feitas nos Estados Unidos mostraram que se as seguradoras fossem

obrigadas a pagar cerca de 15% dos custos de recuperação, seu lucro anual

seria cancelado. Assim, muitas seguradoras excluem da apólice a cobertura

dos problemas ambientais ou cobrem apenas aqueles ocasionados por

acidentes pontuais e não os ocorridos por poluição acumulada ao longo do

tempo;

• investidores verdes - aqueles que investem somente em empresas com bom

desempenho ambiental." (Miranda, 1997).

Vale destacar aqui o importante papel dos grupos ambientalistas na forma das

organizações não-governamentais (ONG's). Esses grupos são entidades
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privadas sem fins lucrativos que têm o papel de atuar como um grupo de

pressão junto aos poderes econômicos e políticos, e até como gestoras de

programas de conservação de reservas naturais, de pesquisa científica e de

educação ambiental junto a comunidades.

Em virtude das diversas pressões exercidas, um novo cenário aparece para as

empresas, como coloca Mazon: "Estamos hoje diante do que se pode chamar

um 'novo paradigma ambienta/': é o tempo ou época da 'produção limpa'.

Produção limpa é a antítese dos controles de poluição 'de ponta de chaminé'.

Produção limpa é definida como sistemas industriais que evitam, ou eliminam

resíduos perigosos e produtos perigosos, e usam a menor quantidade possível

de matérias primas, água e energia." (Mazon, 1991).

Com esse novo cenário, as empresas começaram a adotar uma forma de

administração que inclui princípios de gestão ambiental. Uma das primeiras

medidas adotadas pelas empresas foi o "Responsible Care" , uma iniciativa da

indústria química. Criado no Canadá em 1991, pela Canadian Chemical

Producers Association - CCPA, e atualmente encontrado na maioria dos países

com indústrias químicas em operação, o Responsible Care propõe-se a ser

"'um instrumento eficaz para o direcionamento do gerenciamento ambiental.

Esse, considerado no seu aspecto mais amplo, inclui a segurança das

instalações, processos e produtos, e a preservação da saúde ocupacional dos

trabalhadores, além da proteção do meio ambiente, por parte das empresas do

setor e ao longo da cadeia produtiva." (ABIQUIM, 1996).

No Brasil, os princípios do Responsible Care tomaram forma através do

programa Atuação Responsável, que começou contando com a participação de

91 empresas que aderiram espontaneamente ao processo assinando o 'Termo

de Adesão' em 1992. A ABIQUIM (Ass. Bras. das Indústrias Químicas e de

Produtos Derivados) é responsável pela preparação de toda a documentação e
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a estrutura do Atuação Responsável, publicando códigos e guias que orientam

a implantação do processo dentro da empresa.

Com o objetivo de elaborar um sistema de gestão ambiental que servisse de

base para a gestão das empresas em geral, e não somente as químicas, em

1992, começou a ser elaborado o BS 7750 (British Standard), que foi emitido em

1994. Adotado em todos os países constituintes da união européia, também

serviu como base para a elaboração da ISO 14000.

A ISO (International Standardization Organization) é uma organização não-

governamental que foi fundada em 1947 na Suiça. Essa organização atua como

uma federação mundial de organismos nacionais de normatização. A sua

atuação na área gerencial iniciou com a publicação da série de normas ISO

9000, que referem-se a instrumentos de Qualidade para as necessidades das

empresas. Em 1993, a ISO voltou sua atenção para a gestão ambiental, em

função de um crescente aparecimento de normas regionais espalhadas pelos

Estados Unidos, e que possuíam potencial de prejudicar a economia, além de

forte pressão de grupos ambientais europeus. Assim, em 1996, foi publicada a

série de normas relativas à gestão ambiental - NBR ISO 14000.

Os objetivos da série ISO são de minimizar as barreiras de troca devido a

padrões nacionais diferentes, promover uma abordagem e linguagem comuns

para a gestão das empresas. A série ISO 14000 busca assim, promover uma

abordagem e linguagem comuns para a gestão ambiental similar às normas de

Qualidade, aumentar a habilidade das empresas em atingir e medir as melhorias

do desempenho ambiental, estabelecer um requisito de registro uniforme para

as empresas que precisam cumprir a norma e reduzir auditorias duplicadas

realizadas por clientes, legisladores, empresas e certificadores.
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A seguir, a relação dos documentos que compõem a série de normas ISO

14000, com seus respectivos assuntos.

A Série ISO 14000

Designação ISO Assunto do Documento

14001 Sistema de Gestão Ambiental

14004 Orientação para um Sistema de Gestão Ambiental

Auditoria Ambiental

Princípios

Procedimentos

Qualificações de auditoria

Avaliação de desempenho ambiental

Avaliação de ciclo de vida

Práticas e Princípios orientadores

Análise de inventário

Análise de impacto

Avaliação de melhorias

Rotulagem ambiental

Princípios de todas as demandas ambientais

Rótulo ambiental/selo de programas aprovados

Demandas auto-declaradas pela indústria

Aspectos ambientais nos padrões dos produtos

14010

14011

14012

14031

14041

14042

14043

14044

14021

14024

14025

14060

Figura 5: Relação dos documentos que compõem a série de normas ISO 14000, com seus

respectivos assuntos.

Enquanto o BS 7750 e a ISO 14000, são sistemas de gestão ambiental

baseados em normas internacionais passíveis de certificação, uma nova

tendência nos sistemas de gestão ambiental surgiu, baseada na gestão da

58



qualidade total. Trata-se do TQEM (Total Quality Environmental Management).

Nesse sistema, entende-se que "qualidade é tipicamente definida como a oferta

de produtos ou serviços que atendam ou excedam as expectativas dos clientes",

enquanto que qualidade ambiental é "satisfazer ou exceder as exigências ou

expectativas do público e consumidores quanto à preservação do meio

ambiente" (Hillenbrand,1993).

Independente do modelo de gestão ambiental, várias medidas de gestão

ambiental estão sendo tomadas pelas empresas. Algumas empresas

começaram a emitir auditorias sociais para informar o público a respeito de sua

atuação com relação a determinadas questões sociais, além de explicar suas

políticas e impactos sobre a sociedade. Com relação à poluição, tais auditorias

contém informações a respeito dos níveis de emissões, os níveis permitidos,

quantidades de acidentes entre outras.

Algumas empresas emitem relatórios anuais que incluem informações

relevantes para atender as demandas da sociedade com relação ao meio

ambiente. Constam nesses relatórios, entre outras, informações a respeito dos

seus princípios diretivos, suas metas, as quantidades de suas emissões,

acidentes, derramamentos. Algumas dessas empresas comparam as metas

ambientais com os níveis atingidos, estabelecendo assim um verdadeiro

desempenho ambiental e relatando também esse desempenho em seus

relatórios anuais.

Atualmente, a gestão ambiental avançou a tal ponto que algumas empresas

estão até adotando atitudes pró-ativas para conhecer as demandas sociais

ambientais: "Na medida em que as empresas buscam maneiras mais pró-ativas

de interagir com os clientes e partes interessadas, elas também usam

informações derivadas dessas atividades para melhorar suas estratégias em

gestão e planejamento ambiental." (Wever, 1996).
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Também evoluíram bastantes as maneiras de coação sobre as indústrias.

Inicialmente as primeiras legislações ambientais acabavam por ocasionar custos

muito altos para as empresas. Hoje em dia, as novas legislações ambientais

norte-americanas manifestam uma preocupação mercadológica para as

empresas, exigindo que seja feita uma análise de custo-benefício das novas

leis. (Stinson, 1997).

Vemos, assim, com esse histórico do movimento ambientalista e seus impactos

sobre as empresas, que o cenário mudou muito. Basicamente, as empresas

foram 'forçadas' a adotarem uma gestão ambiental, quer seja por pressões

legislativas, quer sejam por pressões da sociedade.

60



3.3 Fatores de Pressão

Uma vez visto que as empresas foram forçadas a adotar sistemas de gestão

ambiental, vejamos mais de perto esses fatores de pressão e suas priorizações

para as empresas. Assim, duas pesquisas, uma realizada na Europa e uma no

Brasil, levantaram quantitativamente, os fatores que levam uma empresa a

adotar uma gestão ambiental, mostrando a priorização desses fatores.

Na pesquisa européia, foram entrevistadas 500 empresas de cinco países

europeus. A pergunta era 'O que leva uma organização a desenvolver um

sistema de gestão ambiental?' Para a realização dessa, considerou-se um

sistema de gestão ambiental qualquer sistema que estivesse baseado em

normas ambientais tais como as normas ISO 14001, BS 7750 E EMAS

(European Unions eco-management and Audit Scheme).

Essa pesquisa permitiu chegar à conclusão de que são fatores externos à

empresa, e não uma responsabilidade social intrínseca dos membros da

empresa que motivam uma empresa a adotar uma gestão ambiental. Assim, o

fator detectado como o principal motivador é a confomidade com a legislação e

em segundo lugar, a valorização de suas ações no mercado financeiro. O

reconhecimento público figurou-se corno o fator menos importante para a

adoção de tais normas ambientais. O quadro abaixo reproduz os resultados

obtidos nessa pesquisa.

61



Conformidade à Legislação I 81%

Valorização das Ações I 80%

Pressão de Consumidores I 78%

Reconhecimento Público l 64%

Fonte: SGS Yarsley International Certification Services Ltd. In
Business and the Environment, dez. 1996.

Figura 6: 'O que leva uma organização a desenvolver um sistema

de gestão ambiental?'

Em outra pesquisa realizada no Brasil, pesquisou-se as tendências ambientais

de 160 empresas da indústria paulista. Uma das perguntas apresentadas foi

relativa aos fatores de influência no desempenho ambiental das empresas, ou

seja, o que a empresa considera importante para impulsionar uma gestão

ambiental. Os fatores tidos como mais importantes foram, em primeiro lugar, os

acionistas/políticas internas e em segundo lugar a legislação ambiental. O

quadro abaixo resume os resultados obtidos nessa pesquisa.
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ESCALA DE OA 3

ACIONISTAS I POLíTICAS INTERNAS I 2,7

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL I 2,7

AÇÕES DE FISCALlZACÃO I 2,3

COMUNIDADES LOCAIS I 2,2

CLIENTES INTERNACIONAIS I 1,9

CÂMARAS E ASS. INDUSTRIAIS I 1,8

CLIENTES NACIONAIS I 1,8

LINHAS DE CRÉDITO I 1,8

Fonte: Ernst & Young e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 1996.

Figura 7: Fatores de influência no desempenho ambiental das empresas.

Como podemos constatar, os resultados de ambas pesquisas revelam em

primeiro e segundo lugares os mesmos dois fatores como os principais

motivadores de uma gestão ambiental: a legislação ambiental e os acionistas.

Isso comprova a motivação externa à empresa para a adoção de uma gestão

ambiental, em oposição a uma vontade interna conseqüente de uma

responsabilidade social.
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3.4 Há Resultados Concretos?

Vimos acima que as empresas foram forçada a pensar questões ambientais. A

questão que se coloca agora é, independentemente de serem forçadas ou não,

houve resultados? A adoção de um sistema de gestão ambiental realmente

produz efeitos benéficos para a preservação do meio ambiente?

Foram analisados os relatórios ambientais de algumas multinacionais que

possuem sistemas de gestão ambiental e verificou-se uma considerável redução

de seus impactos no meio ambiente. A seguir estão alguns números que

comprovam essa afirmação.

Essas empresas selecionadas são empresas que tradicionalmente foram

grandes poluidores, causando imensos impactos ambientais sobre a biosfera,

vide caso Bophal, Exatamente por esse histórico, e pelas pressões

ambientalistas, como vimos anteriormente, essas são empresas pioneiras na

área de gestão ambiental. Daí o interesse em analisar suas gestões ambientais,

mesmo porque são empresas que servirão de exemplo para outras com

características similares.

Um dado ao leitor: foram observados diversos outros resultados ambientais

ocorridos em outras empresas menores, entretanto, pelo motivo acima, este

trabalho ateve-se somente aos resultados dessas grandes empresas.
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Empresa: Dupont

Fonte: anexo 3 - Relatório Anual de Progressos Ambientais de 1996

• Emissões de resíduos tóxicos em 1995 foram 58% mais baixas do que em

1994 e 72% mais baixas do que em 1987.

• Despejos em aterros diminuiu para a metade do que era a oito anos atrás,

incluindo uma redução de 60% de despejos tóxicos.

• Emissões de gases que agridem a camada de ozônio diminuíram 50% desde

1991.

• Emissões de gases que ocasionam o efeito estufa diminuíram 20% desde

1991.

Empresa: Alcoa

Fonte: anexo 2 - Relatório Anual de Progressos Ambientais de 1995

• Emissões de resíduos tóxicos em 1995 diminuíram 43% desde 1988.

• Emissões de gases que agridem a camada de ozônio diminuíram 83% desde

1988.

• A taxa de reciclagem de alumínio passou de 20% em 1975 para 60% em

1995.
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Empresa: Union Carbide

Fonte: anexo 18 - Relatório Anual de Progressos Ambientais de 1996

• Emissões de gases diminuíram 5% durante o ano de 1995 e 63% desde

1987.

• Emissões de efluentes líquidos diminuíram 69% desde 1987.

• A quantidade de vazamentos diminuiu 16% desde 1995.

• Houve reciclagem de 36 milhões de libras de papel, plástico, metal e óleo.

• Geração de resíduos tóxicos diminuiu 23% desde 1987.

o que vemos com esses números? Eles mostram que agora não haverá mais

problemas ambientais? Qual o efeito deles sobre a preservação da biosfera? Se

pensarmos em termos de uma política ambiental global, gestão dos recursos

naturais, preservação de áreas e parques, então é possível pensar esses

números como insignificantes. Entretanto, cabe aqui fazer uma diferenciação

entre atuar no sentido de preservar a natureza (como por exemplo, criando

novas políticas) e atuar no sentido de diminuir os impactos ambientais já

existentes. O que esses números mostram é essa segunda atuação; é uma

atuação sobre ações já tomadas; uma atuação de melhoria sobre uma situação

que já estava ruim. Portanto, é uma atuação positiva para a biosfera.
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4 O Discurso Empresarial Ambiental (DEA)

Nesta parte, veremos o que as empresas dizem a respeito de suas gestões

ambientais. Qual é o discurso? Cabe aqui uma diferenciação: há o discurso

oficial que é publicado por meio de relatórios anuais, que refletem a política

ambiental da empresa. Além desse discurso oficial há também o discurso que é

emitido por outras fontes, tais como a mídia e que podem retratar o discurso de

maneira informal. Por esse motivo esse discurso é aqui tratado como o não-

oficial. Veremos a seguir esses dois discursos.

4.1 O DEA Oficial

Apresentamos nesta parte do trabalho alguns trechos do DEA oficial de algumas

empresas pesquisadas. São todas empresas multinacionais, com uma atuação

industrial passível de fortes danos ambientais em virtude da natureza de seus

produtos. Todas essas empresas elaboraram uma forte gestão ambiental e

publicam anualmente seus Relatórios Anuais de Progressos Ambientais.

Apenas alguns trechos foram selecionados por motivo de agilização da leitura

deste trabalho e da análise pretendida. Entretanto, o leitor pode encontrar em

anexo os relatórios completos de onde provieram tais trechos.
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DEA 1 - Empresa 1 (Produtos Químicos)

Fonte: anexo 1

Política Ambiental:

"Proteger as pessoas e o meio ambiente será parte de tudo que fazemos e de

toda decisão que tomarmos. Cada funcionário tem uma responsabilidade em

assegurar que nossos produtos e operações sigam os padrões ambientais

mais rígidos.

Nosso objetivo é eliminar todos os acidentes, prevenir impactos ambientais

e de saúde. adversos, reduzir resíduos e emissões e promover a conservação

de recursos em cada estágio do ciclo de vida dos nossos produtos. Nós

relataremos nosso progresso e responderemos ao público."

Princípio Ambiental:

"Nós fazemos com que considerações de saúde, segurança e de meio

ambiente sejam prioritárias no nosso planejamento de todos os produtos e

processos existentes e novos."
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DEA 2 - Empresa 2 (Produtos de Alumínio)

Fonte: anexo 2

Valor Ambiental:

"Nós trabalharemos de maneira segura, de modo a promover a saúde e o

bem estar do indivíduo e da sociedade."

Princípio Ambiental:

"Nós apoiaremos o desenvolvimento sustentável, o uso responsável dos

recursos naturais e a conservação de energia. (Nossa empresa) incorporará o

desenvolvimento sustentável nas nossas operações ao integrar

considerações ambientais, de saúde e de segurança em todas as nossas

decisões empresariais relevantes. Nós atingiremos uma produção mais

limpa através de programas de minimização de resíduos e de prevenção da

poluição, incluindo a reciclagem de produtos com metas de redução

específicas e mensuráveis."
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DEA 3 - Empresa 3 (Produtos Químicos)

Fonte: anexo 3

Compromisso Ambiental:

"Nós afirmamos a todos os nossos stakeholders, incluindo nossos

funcionários, clientes, acionistas e o público, que conduziremos nosso

negócio com respeito e cuidado com o meio ambiente. Nós

implementaremos aquelas estratégias que constroem uma empresa bem

sucedida e atingem o maior beneficio para todos os nossos stakeholders,

sem comprometer a habilidade das futuras gerações suprirem suas

necessidades."

"Nós acreditamos que todos os acidentes e doenças ocupacionais, bem

como incidentes de segurança e ambientais podem ser prevenidos e nosso

objetivo para todos eles é zero."
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4.1.1 Análise do DEA Oficial

Podemos perceber nesses trechos um tom um tanto quanto ficcional,

perfeccionista e afastado da realidade. Vemos isso, por exemplo, na expressão:

"Proteger as pessoas e o meio ambiente será parte de tudo que fazemos e de

toda decisão que tomarmos." (DEA 1). É evidente um certo exagero aqui pois

obviamente algumas decisões não possuem qualquer relação com impactos

ambientais.

Já na expressão, "Nosso objetivo é eliminar todos os acidentes ..." (DEA 1),

bem como na expressão, "Nós acreditamos que todos os acidentes e doenças

ocupacionais, bem como incidentes de segurança e ambientais podem ser

prevenidos e nosso objetivo para todos eles é zero." (DEA 3), é visível um tom

perfeccionista, como se fosse possível obter tal garantia. Melhor em ambos os

casos seria apenas uma expressão de preocupação com os acidentes e de uma

atitude humanista para preveni-los e tratá-los quando por ventura ocorrerem.

Ainda no DEA 1, quando se diz que as considerações serão prioritárias no

processo de planejamento de todos os produtos e processos existentes e

novos, percebe-se um tom um tanto quanto ficcional, uma vez que uma

empresa com fins lucrativos obviamente não tem a prioridade de preservar o

meio ambiente. Essa seria a prioridade de uma entidade ambientalista.

No DEA 2: "Nós trabalharemos de maneira segura, de modo a promover a

saúde e o bem estar do indivíduo e da sociedade.", está presente um tom

ufanista, como se a atuação de uma única empresa pudesse alterar o bem estar

de toda a sociedade, motivo para se vangloriar. Melhor aqui seria uma

expressão de uma atuação exemplar que pudesse ser repetido por outras

empresas, melhorando assim a sociedade como um todo.
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No mesmo DEA 2, novamente nota-se um certo exagero ao afirmar "em todas

as nossas decisões empresariais relevantes", uma vez que muitas decisões

empresariais relevantes não possuem qualquer impacto ambiental.
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4.2 O DEA Não-Oficiale Sua Análise

Uma vez visto o discurso empresarial ambiental oficial, agora veremos o DEA

Não-Oficial (DEANO). Como vimos acima, consideramos aqui o DEA não-oficial

aquele emitido por fontes que não as oficiais de comunicação da empresa. Tais

fontes podem ser da mídia impressa ou televisiva, retratando discursos 'não

preparados' oficialmente e informais.

Para retratar tal discurso, foram coletados alguns depoimentos de diversas

fontes, quer sejam artigos, depoimentos ou entrevistas. Para facilitar a

apresentação do material de análise, trabalhamos somente textos da mídia

impressa. Novamente, para a agilidade da leitura deste trabalho e para a

realização da análise pretendida, somente alguns trechos foram selecionados,

mas os textos integrais encontram-se em anexo.

Como são discursos informais, esses discursos funcionam como 'lapsos' do

discurso empresarial ambiental, uma vez que a espontaneidade deles carrega

em si a transparência da intenção ambiental das empresas. Essa é a grande

riqueza desses discursos e o principal objeto de análise do presente trabalho.

Eles retratam verdadeiramente o discurso empresarial ambiental.

Analisaremos esse discurso aplicando a metodologia da semiótica apresentada

na primeira parte.
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DEANO 1

Fonte: anexo 4

"Quanto mais pensamos a respeito, mais concluímos que poderemos melhorar nosso

desempenho ambiental... e obter retornos financeiros mais altos."

A frase, da maneira como foi elaborada, demonstra o interesse embutido. Se o

interesse fosse exclusivamente proteger o meio ambiente como um fim em si,

poderia ser colocado: 'Quanto mais pensamos a respeito, mais concluímos que

poderemos melhorar nosso desempenho ambiental.' E ponto final. A seqüência

da frase: '(reticências) e obter retornos financeiros mais altos.', com a conjunção

coordenativa aditiva 'e', traz consigo a noção de que não basta melhorar o

desempenho ambiental; precisa algo mais, que é a obtenção de retornos

financeiros mais altos.

DEANO 2

Fonte: anexo 4

"Proteção ambiental é a grande oportunidade de negócios do fim do milênio."

Nessa frase, tem-se um subentendido:

O locutor desse enunciado afirma que proteção ambiental = grande

oportunidade de negócios. Entretanto, também manifesta a opinião de outro

enunciador (a opinião empresarial) de que:

'Proteção ambiental não é uma questão que assumimos por uma postura ética.'

DEANO 3

Fonte: anexo 4

"Sentimos uma responsabilidade geral por fazer a coisa certa, mas também estamos

descobrindo algumas boas vantagens econômicas e competitivas."
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Nessa frase, a conjunção coordenativa adversativa 'mas também', expressa

uma idéia de contraste ou compensação; 'sentimos uma responsabilidade por

fazer a coisa certa (em compensação) estamos tirando proveito disso (boas

vantagens econômicas e competitivas). Essa frase também traz a noção de que

a preservação do meio ambiente não é o objetivo da empresa manifestando

uma postura ética e sim uma conseqüência de um posicionamento perspicaz da

empresa.

No enunciado 'sentimos uma responsabilidade geral por fazer a coisa certa'

Está presente a demonstração de uma intenção altruísta da empresa. Mas o

restante da frase contradiz essa intenção altruísta, manifestando as segundas

intenções de se obter benefícios, nela contidas. Assim, vê-se uma intenção de

legitimação da empresa, como proposta por Halliday, mencionada na segunda

parte.

DEAN04

Fonte: anexo 4

"A meta é criar zero detrito e consumir zero petróleo enquanto obtém um lucro saudável."

Essa frase representa o objetivo ambiental de uma empresa. Se proteger o meio

ambiente fosse um fim em si, sem segundas intenções, a frase seria: 'A meta é

criar zero detrito e consumir zero petróleo.', sem mais nada. Entretanto, a

continuação da frase, 'enquanto obtém um lucro saudável' ressalta a

importância de obter esse desempenho ambiental enquanto se mantém o

objetivo de lucro. A palavra enquanto é aqui ressaltada devido à sua importância

no sentido da frase, que poderia ser substituída até por 'enquanto e somente

enquanto'.
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DEANO 5

Fonte: anexo 4

"Cerca de três ou quatro anos atrás, nossos funcionários começaram a ver os beneficios

(da gestão ambiental) que foram diretamente para os lucros."

Aqui, os benefícios obtidos com uma atuação ambiental são considerados como

benéficos uma vez que são convertidos em lucros, que nesse caso, foram

repassados aos funcionários. A segunda intenção de obter lucro aqui é clara; a

gestão ambiental não é benéfica por si só, ao melhorar a sociedade.

DEANO 6

Fonte: anexo 4

"Se apenas oferecermos um preço e uma vantagem tecnológica, isso talvez seja algo que

não vai durar para sempre, mas, se fizermos uma série de coisas direito (adotar uma

gestão ambiental) e termos a liderança mundial, então será dificil para os competidores

nos alcançar."

Nesse depoimento, revela-se o subentendido de que

'Fazer as coisas direito traz uma vantagem competitiva.' E

'Não adotamos uma gestão ambiental por uma questão de responsabilidade

social.'

Esses subentendidos manifestam as segundas intenções das empresas ao

adotarem uma gestão ambiental.

Além disso, aqui é revelada a instância da imagem da empresa. Imagem essa

melhorada mediante a adoção de uma gestão ambiental; melhorada a ponto de,

com ela, a empresa obter uma vantagem competitiva duradoura.
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DEAN07

Fonte: anexo 5

"O Programa de Meio Ambiente permite a todos os funcionários, de qualquer escalão ou

nível hierárquico em qualquer parte do mundo, converter problemas em oportunidades,

riscos em beneficios, custo em economia."

A postura aqui traduz uma noção de que proteger o meio ambiente é algo

problemático, arriscado e custoso, mas que com a perspicácia isso pode ser

transformado em oportunidade, benefício e economia, e que portanto, proteger

o meio ambiente 'não precisa ser tão ruim assim'. Essa postura também reflete

claramente a idéia de que aqui a preservação do meio ambiente não é um fim

em si, pela responsabilidade social da questão.

DEAN08

Fonte: anexo 6

"Nossa empresa foi a pioneira na área de segurança e meio ambiente, mas depois os

legisladores começaram a adotar várias das medidas que havíamos desenvolvido. De

certa forma, isso fez com que a nossa empresa precisasse reconquistar a iniciativa."

Esse depoimento traz a idéia de que a preservação do meio ambiente foi uma

postura de iniciativa e liderança para a empresa. Infelizmente essa postura foi

adotada pelos legisladores, portanto a empresa precisou 'reconquistar a

inciativa' para reconquistar sua liderança. Esse depoimento revela que a

empresa busca a vantagem obtida pela iniciativa de adotar uma gestão

ambiental e não busca a gestão ambiental por uma questão de responsabilidade

social.
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DEAN09

Fonte: anexo 6

"V ários projetos que reduzem a emissão de efluentes líquidos foram identificados.

Aqueles que forem ambientalmente superiores e economicamente benéficos serão

implementados à medida em que nos aproximamos do objetivo de zero resíduos."

A primeira frase relata que vários projetos poderiam ser realizados em prol da

preservação do meio ambiente. A segunda frase revela a ideologia do lucro:

somente 'aqueles que forem ambientalmente superiores e economicamente

benéficos serão implantados'. A conjunção coordenativa aditiva 'e', foi grifada,

uma vez que denota a condição de aceitação do projeto - não basta ser

ambientalmente superior, precisa também ser economicamente benéfico.

DEANO 10

Fonte: anexo 7

"Eles precisam entender que colocar uma chaminé para expelir os resíduos não é sinal de

eficiência; ou a empresa está perdendo receita ou tendo custo alto."

Nessa frase, temos o subentendido:

'Colocar uma chaminé é uma fonte de economia.'

Assim, uma medida ambiental (colocar uma chaminé) é considerada uma fonte

de economia, pois inversamente se não a colocassem, 'estariam perdendo

receita ou tendo custo alto'. Sendo uma fonte de economia, a medida ambiental

não é um fim em si.
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DEANO 11

Fonte: anexo 8

"Mais vale investir que ter a imagem estragada, pois o custo para recuperá-la será mais

alto."

Nessa frase, novamente é apresentada a instância da imagem da empresa.

Essa frase considera a proteção ao meio ambiente como um meio para se obter

uma boa imagem da empresa. Além disso demonstra que o que a empresa quer

não somente é uma boa imagem mas também obtê-Ia sem grandes custos.

Assim, a proteção ambiental, além de não ser um fim em si, é aqui colocada

com a ideologia de lucro empresarial.

DEANO 12

Fonte: anexo 8

"Hoje, o consumidor final está interessado na qualidade não só do produto mas também

do ambiente em que esse produto é fabricado. A ecologia entrou na área comercial."

Aqui há o subentendido:

'Como o cliente valoriza o meio ambiente (no qual o produto foi fabricado) então

(e somente então) nós valorizaremos.'

Aqui a proteção ao meio ambiente é comparada ao interesse do cliente. Esse

subentendido reforça a tese da pressão dos 'stakeholders' sobre as empresas

para a adoção de uma gestão ambiental. Essa tese confirma que são as

pressões externas e não a responsabilidade social das empresas os

motivadores de uma gestão ambiental.
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DEANO 13

Fonte: anexo 8

"Aqui no Brasil, laudo da CETESB vale mais do que fluxo de caixa."

Nessa frase, há o subentendido:

'Um laudo ambiental (da CETESB) tem um valor econômico'

Tendo um valor econômico, a gestão ambiental é afetada pelas finanças da

empresa; não é um fim em si, somente com o intuito de proteger o meio

ambiente.

DEANO 14

Fonte: anexo 8

"Eles (os funcionários) passam a entender que o desperdício é uma forma de poluição."

Aqui, as palavras poluição e desperdício podem ser associadas a:

Poluição - preservação do meio ambiente

Desperdício - recursos financeiros da empresa

Portanto:

Ao comparar as palavras

Poluição com desperdício,

estão também sendo comparadas os termos

meio ambiente com recursos financeiros.

Isso reflete a ideologia do lucro e a noção de que a gestão ambiental não é uma

questão adotada pela responsabilidade social que acarreta. Aqui a gestão

ambiental é adotada com a condição de que traga benefícios financeiros.
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DEAN015

Fonte: anexo 9

"Banqueiro não põe dinheiro em quem tem passivo ambiental."

Essa frase reflete uma das preocupações centrais das empresas, que é relativa

a investimentos financeiros na empresa. A preocupação ambiental que está

presente nessa frase, entretanto, está condicionada a agradar os banqueiros ou

investidores, justificando o motivo pelo qual tal empresa adotaria uma gestão

ambiental.

DEANO 16

Fonte: anexo 10

" ... a engenharia da empresa optou pelo gás natural comprimido (menos poluente), por

motivos de 'adequação técnica e maior e maior economicidade dessa solução."

Essa frase revela claramente o motivo pelo qual uma solução ambientalmente

favorável tenha sido adotada: pela adequação técnica e economicidade, ficando

evidente a falta de senso de responsabilidade social ou ética.

DEANO 17

Fonte: anexo 11

"Novos padrões ambientais adequados podem dar início a um processo de inovações que

diminuam o custo total de um produto ou aumente o seu valor."

Nessa frase, o adjetivo adequados para qualificar os 'novos padrões

ambientais' está referindo-se a padrões que são satisfatórios para a diminuição

do custo ou aumento do valor dos produtos'; ou seja, um padrão ambiental não
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seria adequado se somente trouxesse benefícios para a biosfera, há também

que trazer benefícios financeiros para a empresa.

DEANO 18

Fonte: anexo 11

"... a poluição quase sempre é uma forma de desperdício econômico."

Essa definição para poluição carrega um significado baseado na referência ou

unidade cultural dos padrões empresariais, relacionados a prejuízos

econômicos, sem levar em consideração os prejuízos sociais e biológicos.

DEANO 19

Fonte: anexo 11

"Muitas empresas têm seguido o conceito de prevenção da poluição por métodos que

limitam a poluição antes que ela ocorra. Mas, ainda que a prevenção seja um passo

importante na direção certa, as empresas precisam aprender a enxergar o benefício

ambiental em termos de produtividade de recursos."

A expressão: 'precisam aprender a enxergar o benefício ambiental em termos

de produtividade de recursos' traz claramente a preocupação financeira como

sendo a principal para as empresas, podendo haver uma adequação das

preocupações ambientais às preocupações mais importantes, que são as

financeiras.
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DEANO 20

Fonte: anexo 12

"O essencial é ter abordagem (ambientalista) de longo prazo. Os passos que tomamos

hoje determinarão nosso sucesso estratégico."

Aqui a abordagem ambientalista deve ser de longo prazo e vinculadas com a

atenção estratégica da empresa, revelando a preocupação de que as medidas

ambientalistas deverão estar vinculadas com o sucesso da empresa, e não

somente com o bem estar do meio ambiente.

DEANO 21

Fonte: anexo 12

"Teoricamente, se você acha que a ecologia é mais um ás na manga, então não há nada de

errado em usar suas realizações no campo da defesa do meio ambiente para dizer ao

mercado que 'nós somos melhores que os outros' ."

Aqui ecologia está associada a 'um ás na manga', ou seja, uma vantagem

escondida que na hora em que for necessário basta recorrer a ela para

beneficiar-se, sendo clara a intenção de benefício à empresa e não ao meio

ambiente e à sociedade. E a frase vai ainda além: revela que as medidas

ambientais ainda são um instrumento de marketing que pode ser usado

idoneamente mostrando as vantagens dessa empresa.

DEANO 22

Fonte: anexo 12

"Se pudermos vender nosso lixo e gerar receita, chamaremos a atenção dos empresários.

Se nossa equipe de vendas for capaz de atender os consumidores, ensinando-os a
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solucionar problemas, reduzir custos ou melhorar o desempenho, chamaremos a atenção

do mercado."

Aqui está presente a preocupação de chamar a atenção dos empresários e do

mercado e as medidas ambientais estão associadas a isso, e não a uma

preocupação social e ecológica.

DEANO 23

Fonte: anexo 12

"Sem essas mudanças (ambientais), dificilmente o meio ambiente se tomará uma fonte de

vantagem competitiva."

Essa frase revela a vontade de que o meio ambiente torne-se uma fonte de

vantagem competitiva.

DEANO 24

Fonte: anexo 13

"Uma estratégia ambiental inovadora pode ajudar cada empresa a reduzir custos, danos ao

ambiente e às comunidades circundantes, evitar as conseqüências econômicas e de

reputação derivadas de problemas com as autoridades ambientais, manter-se atualizada

com as complexas tendências do mercado e reorientar-se para uma produção de maior

valor agregado."

Aqui estão relatadas várias vantagens para a empresa que adota uma gestão

ambiental - e dentre essas vantagens há vantagens financeiras, legais e

mercadológicas, além das vantagens ambientais e sociais.
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DEANO 25

Fonte: anexo 13

"A melhoria ambiental é um investimento como qualquer outro feito por uma empresa."

Essa frase associa claramente a melhoria ambiental com benefícios financeiros,

que são obtidos com bons investimentos.

DEANO 26

Fonte: anexo 13

"As empresas podem esperar um rendimento financeiro de curto prazo sobre seus

investimentos em desempenho ambiental antes de considerar outros beneficios a mais

longo prazo."

A intenção de obter rendimentos financeiros com o desempenho ambiental é

clara aqui; as empresas podem esperar e além disso há outros benefícios a

mais longo prazo para a empresa.

DEANO 27

Fonte: anexo 13

"As empresas líderes usam os indicadores de poluição e resíduos como medida primária

da eficiência do processo."

Os indicadores de poluição e resíduos são aqui percebidos como medidas de

eficiência da empresa e não como medidas de benefícios ao ecossistema.
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DEANO 28

Fonte: anexo 7

"Além de poluir o meio ambiente, estávamos perdendo receita ao jogar minério fora."

A perda de receita é aqui mais um prejuízo, prejuízo esse para a empresa. Está

revelado aqui que o prejuízo ambiental pode ser agravado pelo prejuízo

específico para a empresa - não está considerado apenas o prejuízo à biosfera

e a sociedade que a poluição causa.

DEANO 29

Fonte: anexo 14

"O seu objetivo fundamental (de fazer investimentos na área ambiental) é, como diz o

executivo responsável pela área, xxxx, a manutenção da competitividade."

Ao tomar medidas ambientais, a intenção da empresa está muito clara: trazer

benefícios competitivos.
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• Depoimentos relativos à adoção da Norma ISO 14000:

DEANO 30

Fonte: anexo 6

"Devido ao custo-benefício da minimização dos resíduos e da oportunidade de mercado

que o sistema proporciona."

Quando se coloca a expressão custo-benefício para a minimização dos resíduos

(gestão ambiental), fica muito clara a intenção de realizar a gestão ambiental

baseada numa análise dos benefícios financeiros que pode trazer, carregando o

subentendido;

'Se não houver os benefícios, não haverá a gestão ambiental.' Ou

'Se houver custos, não haverá a gestão ambiental.'

Além disso, a gestão ambiental é aqui comparada a uma oportunidade de

mercado.

DEANO 31

Fonte: anexo 6

"Pois proporciona um padrão internacionalmente reconhecido permitindo a comparação

com outras empresas."

Aqui, estão presentes os pressupostos:

IA gestão ambiental é um meio para comparação com outras empresas.' e

IA gestão ambiental permite chegar-se a um padrão internacionalmente

reconhecido de desempenho da empresa.'

Esses pressupostos revelam as segundas intenções de se ter uma gestão

ambiental, que não se identificam com a intenção de chegar-se a um padrão
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aceitável de atuação ambiental como um fim em si. Aqui o benefício da gestão

ambiental é a obtenção de um padrão empresarial.

DEANO 32

Fonte: anexo 6

"Se nossos clientes começarem a exigir, se houver descontos no seguro, ou se tiver um

valor interno, a certificação pode valer a pena."

Nessa frase, a palavra 'se' é muito clara, permitindo que seja refraseada:

'Somente sob essas condições (se nossos clientes começarem a exigir, se

houver descontos no seguro, ou se tiver um valor interno), e somente sob elas,

uma gestão ambiental pode valer a pena.'

A expressão utilizada, 'pode valer a pena' manifesta a idéia de que a gestão

ambiental é um sacrifício, mas pode até ser válido, se trouxer benefícios.

DEANO 33

Fonte: anexo 15

"A certificação ambiental significa um grande ganho para a imagem da empresa no

mercado externo, e perante os clientes demonstra seriedade.

Aqui novamente é apresentada a questão da imagem da empresa. Nesse

sentido a gestão ambiental traz melhorias nessa imagem percebida, e portanto

traz benefícios para a empresa.
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DEANO 34

Fonte: anexo 16

"Esperamos que nossos fornecedores reconheçam os benefícios e o valor dessa

certifi cação. "

Esse depoimento revela a preocupação do reconhecimento da gestão ambiental

pelos clientes - não basta a atuação ambiental por ser importante para a

biosfera, como um fim em si. Aqui espera-se obter benefícios com a gestão

ambiental, mediante o reconhecimento dos clientes (um dos stakeholders).

DEANO 35

Fonte: anexo 7

" A ISO 9000 abre portas, mas a falta da ISO 14000 pode fechá-las."

Nessa frase há o subentendido:

'A ISO 14000 é uma oportunidade de negócios essencial para a sobrevivência

da empresa.'

Nesse, é manifesta a idéia de que a gestão ambiental é obriqatória em termos

financeiros e não obrigatória pela responsabilidade social e ética.

DEANO 36

Fonte: anexo 16

"Para essas empresas (pequenos negócios) os custos da certificação são grandes,

enquanto os beneficios são pequenos ou inexistentes."

Essa frase relata que os benefícios da certificação podem ser até inexistentes,

ou seja, os benefícios ambientais e sociais estão simplesmente
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desconsiderados enquanto que a preocupação de custos é o fator mais

relevante.

DEANO 37

Fonte: anexo 16

O seguinte depoimento do gerente ambiental dessa empresa refere-se aos objetivos

atingidos ao obter a certificação com a norma ISO 14000:

"- Proporciona à gerência uma visão integrada de todas as atividades ambientais

relacionadas ao processo de produção.

- Focaliza a atenção nos custos operacionais e áreas potenciais de economias.

Melhora as credenciais ambientais da empresa entre os stakeholders, incluindo

clientes que comprariam somente de acordo com o desempenho ambiental da

empresa.

Oferece aos stakeholders a segurança de que os riscos estão sendo controlados."

Aqui está uma lista de motivos para a adoção da certificação ambiental,

entretanto, nessa lista não encontra-se uma referência a uma motivação de

cunho social e ético em benefício à biosfera.
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• Depoimentos relativos à adoção do Programa 'Atuação Responsável'

DEANO 38

Fonte: anexo 17

"A grande vantagem de estarmos associados ao Atuação Responsável é que dispomos de

um caminho estruturado para a implantação de boas práticas nas áreas de atuação que o

proceso abrange. Outra grande vantagem é a redução de perdas e desperdícios com

consequente melhora dos resultados que o processo possibilita."

Este depoimento, como o acima, também relata vantagens da adoção desse

programa ambiental, entretanto, não cita as vantagens relacionadas ao

benefício à biosfera.

DEANO 39

Fonte: anexo 17

"O nosso objetivo, ao nos associarmos ao Processo Atuação Responsável, abrange a parte

integrante do conjunto de empresas químicas. A união de diferentes e importantes

empresas químicas é imprescindível para a busca de melhorias no gerenciamento dessas

questões, na informação e no diálogo com nossos clientes e na obtenção de subsídios para

ações gerenciais internas e com a comunidade, visando sempre o sucesso do programa."

Aqui novamente, não há referência a um objetivo relacionado ao benefício

ecológico e social do Programa.

DEAN040

Fonte: anexo 17
"A (nossa empresa) teve urna empatia muito grande com o processo porque o nosso

objetivo ao nos associarmos foi o de transferir princípios que existiam para a prática,
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além de estarmos contribuindo com uma parcela de colaboração de melhoria da imagem

da indústria química por meio de ações que dão resultados."

Nesse depoimento está manifestada a intenção de obter melhora da imagem da

empresa através da adoção desse programa ambiental.
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5 Conclusões

Vemos, assim, que houve toda uma evolução do movimento ambientalista,

acarretando pressões e mudanças sobre a atuação empresarial. Essas

mudanças originaram uma esfera da gestão empresarial denominada de

sistema de gestão ambiental. A conseqüência disso é que hoje as empresas

levam em consideração, em sua gestão, questões ambientais.

Entretanto, a questão ambiental tradicionalmente foi tratada por outras

entidades, que não as empresas, tais como as entidades ambienta listas e os

gestores ambientais. Essas entidades, importantíssimas para toda a evolução

do movimento ambientalista, possuem o fim único de preservar o meio

ambiente. Elas nasceram com esse objetivo.

Já as empresas nasceram com um fim diverso: nasceram com o intuito de

serem entidades produtivas com fins lucrativos. A partir do momento em que as

empresas adotam uma gestão ambiental, elas passam, sim, a ter um papel na

preservação da biosfera; entretanto, esse papel é diferente daquele

desempenhado pelas entidades e gestores ambientalistas.

Sendo papéis diferentes, é importante que um discurso, que pretenda ser

transparente, também seja diferente. Embora no discurso oficial as empresas se

digam 'protetoras do meio ambiente', é importante resgatar outros elementos

nas entrelinhas desse discurso O presente trabalho permitiu identificar algumas

vertentes desses elementos.
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Assim, as empresas podem adotar um sistema de gestão ambiental por um dos

seguintes motivos, pelo menos:

• por pressão de legislação ambiental;

• pelo vislumbre da possibilidade de obter vantagens com esse sistema.

A AO permitiu identificar as seguintes vantagens vislumbradas pelas empresas

ao adotarem uma gestão ambiental:

.:. Favorecimento da imagem da empresa, servindo como um componente de

marketing. Dentro da questão da imagem da empresa foram identificados

diversos fatores:

~ caráter ético de se preservar o meio ambiente, servindo também como

um fator legitimador da empresa, conforme colocado por Halliday;

~ caráter de iniciativa que a empresa demonstra;

~ caráter de confiabilidade perante os clientes e stakeholders .

•:. Obtenção de retornos financeiros, por meio de:

~ redução de custos pela economia de materiais;

~ redução de custos evitando multas .

•:. Obtenção de oportunidades de mercado;

.:. Obtenção de reconhecimento internacional.

Assim, pôde-se constatar que uma empresa opta por adotar uma gestão

ambiental somente para obter ao menos alguma das vantagens acima. No caso

das empresas que foram forçadas, constata-se que essas 'aproveitam' a

situação para reforçar a questão da imagem, com a obtenção de vantagens de

marketing.

o fato de que uma empresa somente adota um sistema de gestão ambiental, ou

porque foi forçada, ou com a condição de obter uma vantagem, confirma a
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abordagem utilitarista das empresas nas suas tomadas de decisão. Além disso,

a análise do discurso permitiu verificar que os próprios empresários acreditam

no Mito da Amoralidade dos Negócios; a empresa não é imoral, apenas não tem

como intuito principal ter uma atuação ética. Como vimos no tópico referente à

ética, foi feita uma diferenciação entre atitude amoral e imoral, diferença, que

como assinalado anteriormente, é etimologicamente ilusória.

A análise aqui realizada, portanto, embora não pretenda ser exaustiva, permitiu

chegar àquilo que é o verdadeiro discurso 'empresarial ambiental, isto é, àquilo

subentendido no discurso ambiental oficial das empresas. Com essas

conclusões, sugere-se que as empresas, que desejam ter um discurso

transparente, não deveriam afirmar que protegem o meio ambiente como um fim

em si. Esse é um discurso de uma entidade ambientalista. Elas devem sim

assumir a posição de empresas com fins lucrativos e assumir que adotam a

gestão ambiental devido a alguma vantagem obtida, mesmo que aprovem o

resultado final de também contribuir com a natureza.

Sendo esse, então, o verdadeiro discurso empresarial ambiental, poderíamos

nos perguntar se isso é bom ou ruim para a preservação da biosfera? Como

vimos anteriormente, as empresas com uma gestão ambiental avançada

demonstram diminuições nos impactos ambientais e diminuições de emissões

de resíduos. Há sim resultados concretos que beneficiam a biosfera. Não se

deve esperar que haja mudanças radicais e que de um dia para outro as

empresas parem de poluir completamente. O que importa são as melhorias, as

diminuições dos impactos e as reduções das emissões, mesmo que as

empresas se 'aproveitem' dessa condição para obter uma imagem

mercadológica ou outra vantagem. Essas vantagens de que as empresas

'aproveitam' não prejudicam a biosfera.
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Trata-se de diferenciar os papéis ambientais das empresas e das entidades

ambientalistas. O papel das empresas na preservação do meio ambiente é ter

uma maior responsabilidade social e preocupar-se em reduzir os impactos

ambientais, dentro do escopo de sua atuação, considerando seus aspectos

estratégicos e financeiros. Considerando que uma empresa é criada com o

intuito de obtenção de lucros, intuito esse distante da preservação do meio

ambiente, e vendo que essa empresa começa a reduzir sua poluição através de

medidas ambientais, então há sim uma demonstração de ações de maior

responsabilidade social para com o meio ambiente. E são justamente essas

ações que acabarão por beneficiar a biosfera.
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to increase operating efficiency, reduce cosrs, and rhe solurions, But we pledge to do our besr in

lessen our impacr on rhe environment, me spirir of conrinuous improvernent, and we

Sustainable developmenr is a global business will continue ro reporr our performance to the

issue. Indusrry, by its very narure, can help en- publico We hope the progress we make in me

sure global economic vitaliry and enhance our next 10 years wil! bring us ever closer to sus-

qualiry oflife for many furure generarions. How- I rainable developmenr.

ever, we cannor do this withour also focusing We look forward to conrinuing the journey

attention on issues of environrnent, healrh and wirh you.

J 995 was an excellent year for Dow. We posted

record sales and srrong earnings. We rner our

global ernissions reducrion goals. And Dow em-

ployees and conrracrors achieved record safery

performance ar our sires around the world.

We're proud of rhe accornplishmenrs ofDow

people. Our success in 1995 shows that we can

be borh a healthy business and a responsible

corporarion. We will srrive ro continue on this

track in the furure, growing more efficienr and

less wasreful every yeaL

Recently, we have focused considerable effort

on undersranding the concepr of susrainable

developmenr and what ir rneans for Dow. We

clearly see mar econornic growrh, environmental

prorection and social issues are inrerdependent.

We also recognize rhe need ro conrinuously irn-

prove our products and manufacruring processes

safery (EH&S).

In this reporr, you will see Dow's EH&S goals

for the year 2005. We have ser aggressive per-

formance targers ro rneasure progress roward

susrainabiliry. These goals address rhree áreas of

special emphasis: responsibiliry and account-

abiliry, prevenring EH&S incidents, and increas-

ing resource producriviry. Each area is essential

if we are ro be both a responsible corporare citizen

and a cornperitive enrerprise.

This is not jusr an exercise or a formar adopred

for rhis reporto Setting and achieving goaIs for a

susrainable furure is a serious responsibiliry, Ir is

a responsibiliry shared by ali secrors, induding

government, indusrry, the environrnental com-

muniry and privare cirizens. Eaeh of us must

carefully assessme value of our actions, along wirh

rheir eeological and social irnpacrs.

Ar Dow, we believe this proeess buílds on

our srrong tradition and cornmirrnenr to the

Guiding Principies and Codes of Responsible

Care". We aren'r perfecr, and we don'r have all

~
William S. Sravropoulos
Presidem and CEO

David T. Buzzelli
Vice Presidem. Environment.
Health & Saferv

David T. Buzzelli, Wil/iam S. Stavrapoulos



Our Progress

Since our last progress report, we have conrin-

ued to improve our environrnental, healrh and

safe')' (EH&S) performance around the world.

We achieved global emissions reducrion goals
ahead of schedule, and we set records for safery

performance ar several sites, Global progress on

emissions reducrion is rhe cornersrone of Dow's

past cornmitment to EH&S excellence, and an

importam pan of our furure progresso

In 1991, we ser arnbirious performance goals

to reduce global emissions of area prioriry com-

pounds by 50 percem by the end of 1995. For

exarnple, in the United Stares, our goal was to

reduce emissions of compounds on U.S. EPA's

SARA reporring lisr by 50 percent. This goaJ

included the 17 prioriry compounds specified in

EPAs volunrary 33/50 program, which we also ex-
panded to include ali of Dows global operarions.

In 1994 - one year before our goal rarger - we

reached our goals. Globally, we reduced our

emissions of area prioriry compounds by 53

percem, or 51 ,242 tons, berween 1988 and 1994.

Over the sarne period, we reduced emissions of

EPAs 17 prioriry compounds bv 65 percem

globally and 67 percem in rhe Unired Srates.

The resulrs are shown in me graphs ar righr:
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Fundamental ro our success are rhe Values we believe in and practice.

People are the source of our success. We rrear one anorher wirh respect, promore tearnwork and

encourage personal freedom and grov,rrh. Leadership and excellence in performance are soughr and
rewarded.

Customers are rhe reason we existoThey receive our srrongesr cornmirmenr to rneet rheir needs.

Our Products and Seruices reflecr dedicarion to qualiry, innovarion and value.

Our Conduct demonstrares inregriry and cornmirrnenr to erhics, safery, healrh and rhe environment.

G/obal/y, we ach
of Qrfa priority (
Two exceptions:
for NOx, and th,

Responsible (are Principies and (odes

Through our public cornrnirment ro Responsible Care. an iniriarive of rhe Chemical Manufacrurers

Associarion (CMA) and other internarional rrade associarions, Dow pledges to continuouslv irnprove

our environmenral, health and safery performance. We believe rhe Responsible Care ethic is the

foundarion of a susrainable furure - guiding us roward prevention and helping LlS work ro eliminare

injuries, illnesses, incidents, adverse environrnental and healrh impacrs, wasres and ernissions. We will
involve the public along the way.

We manage our businesses according to the following 10 Guiding Principles ofResponsible Care:

• To recognize and respond to cornrnuniry concerns abour chemicals and our operations.

• To develop and produce chemicals mar can be manufacrured, transported, used and disposed of safely.

• To make healrh, safery and environmenral considerarions a prioriry in our planning for ali
exisring and new producrs and processes.

• To report prornptly ro officials, employees, cusromers and the public, informarion on chernical-
related health or environrnenral hazards and to recommend protective rneasures.

• To counsel cusromers on me safe use, transportarion and disposal of chemical producrs.

• To operare our planes and faciliries in a manner mar protects rhe environrnenr and me health and
safery of our ernployees and me publico

• To exrend knowledge by conducring or supporring research on rhe health, safery and environ-
mental effects of our products, processes and wasre materials.

• To work wirh orhers to resolve problems creared by pasr handling and disposal of hazardous
substances.

• To participare with governmenr and others in creating responsible laws, regularions and standards
ro safeguard rhe communiry, workplace and environment,

• To promote the principies and pracrices of Responsible Care by sharing experiences and offering
assistance to others who produce. handle, use, transpore or dispose of chemicals.
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Area Emissíons Reduction progress
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G/oballr, we achieved a 53% reduction in total emissions
of area priority compounds between J 988 and 1994.
Two exceptions: Canada met ali reduction 90als except
for NOx, and lhe Pacific wi/l meet their çoot in 1997.

Global Emissions of 33/50 Compounds
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This graph shows global reductions of the 17 priority
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Our EH&S Management Systern

Dow's EH&S managemenr system starts
wirh borh interna! and externai influenccs thar shape OUI

operations, producu and services,

V
Dow's interna! influences indude our Core Values,

me expectacions of employees, and our eommitment tO me
Guiding Principie; and Cedes of Responsible Care.

:y
Of me many externa! influences, EH&S Iam and

regulariom and me apecrarions of me public, our advisory

panels and our customers are among me srrongest.

V
EH&SPoIicy and Commitment

Dow's EH&S Policy defines our commitmenr to prorecting human
healrh and me environrnent in association with our operarions, producrs and

services and to conrinuous improvement in EH&S performance.

• Corporare V.P. for EH&S
• EH&S Commircee of rhe Board
• Senior management ewnership of
· EH&S policy and requiremenrs

Planning 'c'<;''''''F'','"'' .',"-'<r.:,·""'},,:,'" , '-~ ,,'~-""',:'
Specific requirements are developed to support Dow's EH8tS Policy • Epidemlol'lgY ; Process and disrriburion, .

and guide us roward achieving global EH&S objectives and goals. ..·.H.;',;"..; and EH&S int~n risk ~.,cij,,,?t ..

lncluded are numerou> processes for assessing EH&S impacts, risks and ': Earlr sragep-i&S revióws"< . 'o'Emergency planning. '.
regulatory requirements associated with our operations and producrs. • ; ~~nmenral ch~ri;,;. _.. •Prod~Cr fuI< ~cterizarion

• . "........: ,'.Global.EH&S t uirem .. 'c· O" ;'. ' ;, t-.

V ~~21;'1;tii"~ .;;"~ti, ..:,~~,

: ~•.' .-"y".'h •••.••••"'''t..,.",.,'
Impk!mentation and'Opera~"'"

Dow defines roles ..nd responsibilities andestabnsnes ""'''"...,'.
mechirusms IO.SUpPO!t implernentarion

. Employees ~ medri.~i·f,·:~.:·::j~~{~~[
:peri'ormanCé':"The;,:ckrucario~ís

:i~:)roper impl";;éorario~'and imIPro'veníi:íÍ'CS
,....._.>(.~~.;..;;-. .•.•.••...,.; =,:,c~...,_.;",j'-4: •..

"_.?.'."_'~'~..•.' ,"'_V'_~"""":' O" _""''''''''':':

Audlting.and Perfonn~ce M~..s,:,,,,,•••••,t·
o'~~tj:;·'·n<l,assCSSlnC1'ts .to

, govmunent
Processes O<ÍStto'correcr deScikncies

< >''. perf;nnan~mdicaro~...

"Managing Improvement and Reportlng
Managers review informaúon (audit resulcs,

performance indiearors, public input, etc.) and make decisions' to
ensure contínued improvement in EH&S performance,

Also, we "'po" performance measures ro rhe publico

]f~~t~~
'oQp!",rruniry anaIysís ",.

•• :.. •.'Io:.o<. • .:.,;.... ••• _.,~ •.•• :,.!'.::-.-..~:.... ,
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EH&S Policy

At Doto, protecting people and

the enuironment will be part of

everything we do and every deci-

sion we mak,e. Eacb employee has

a responsibility in ensuring that

our products and operations

meet applicable government or

Dow standards, whichever is

more strin.gent.

Our"goàlis to eliminare ali in-
.- .~,

junes,p~in;dverse emnronmen-

tal and:,health impacts, reduce
.. ~..~;.;'. .

wáStes,d7}iemissions and promote
..•..,;',1.•.

,.":'~;::.~.
t~, ':/c.):''':.~.

resourceconseroation at everystgge

ofthe life tycle ofourproducts.:we

wili reporeourprogressand be re-

sponsive to the publico

- ReviseàApril1993

Responsibility and Accountability

\"Ie piedge to be a responsible corporate cirizen, ro be open and responsive ro ideas and con-

cerns. We will integrare environrnenral considerarions imo our business decisions, and we will
design or modify our producrs and processes to minimize rhei r environmenral, healtb and

saferv irnpact. We will help foste r parrnerships among kev srakeholders ro find pracrical solu-

tions to challenges, \"Ie will manage our lands to proteer and enhance wildlife and ecosysterns.

Aggressively promote the Responsible Care ethic:

• Fully implernenr Codes of Managemem Practices globallv by 1997,

• Promete Responsible Care cthic among major associarions, cusromers, suppliers and

policy makers to advocate global regulatory harrnonization.

• Incorporar" principies ofsusrainable developmenr and eco-efâciencv imo business srraregies.

Preventing EH&S Incidents

Norhing is more importam rhan the safery of our people and our cornmuniries, We will con-
tinuously improve Dow's performance to protecr rhe environrnent, healrh and saferv of our

workforce, neighbors and rhe publico We will work wirh our distriburors. cusromers and suppli-
ers ro conrinuously irnprove the way we handle, transporr and use our chernicals.

Significantly improve Dow's EH&S performance by reducing:

ro:
20C~

• Injuries and illnesses per 200,000 work hours by 90%

• Loss of primar)' containrnent incidents (leaks, breaks a.:10 spills) by 90%

• Transporrarion incidenrs per 10.000 shipmenrs by 90%

• Process safery incidents by 90%

• Moror vehicle incidenrs per 1 million miles by 50%

• Incidenrs wirh Dow producrs ar cusromer faciIities (goal to be ser)

Increasing Resource Productivity

We will conrinuously enhance resource productiviry to reduce risk, minimize Dows irnpacr on me

environmenr and health and increase giobal cornpetitiveness rhrough greater efficiency \"Ie will em-

phasize pollurion prevention in our processes, We \\'i11transfer and use rhe besr available rechnology

rhroughour rhe Dow world so as to build the rnosr environrnenrally sound and safe facilities.

Further reduce air and water emissions for global operations:

• Prioriry compounds by 75q.óro~
• Chemical ernissions bv 50%,

Reduce the arnount of waste and waste water generated per pound of

production by 50%

Reduce energy use per pound of production by 20%

'"
;

.•. _ - ~·~··-'9'V"', .•,'-'
McJ<AY36o'6a:P063C3675ó
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Ifyou

can't do

it better,

whydo
. ;;tt: H.H. Dow

To act on our principles, we nave embraced the

106 specific Managernenr Pracrices, or stare-

rnenrs of expecred performance. for Responsible
Care. These practices are grouped imo Cedes

of Managemem Practices.

Dow has incorporated the Codes imo irs glo-

bal EH&S requirernents, which guide day-ro-day
operarions for Dow people around rhe world.

Throughour rhis reporr, look for icons that cor-

respond to these six Codes and highlighr progress

in each area of ernphasis. The CMA Codes of

Managemem Practices are:

Community Auiareness and Emergency
Response (CAER) Code- Brings rogether

me chemical indusrry and local cornmu-

emergency pIanning.

ProcessSaftry Code- Designed to pre-

vem fires, explosions and accidenral

chemical releases and assure the safe pro-

duction of our products.

• Employee Health and Saftty COM- Pro-

teces and pro motes rhe healrh and safery

of people working ar or visiting our sites.

Provides a framework for identifying and assess-

ing hazards; preventing unsafe acts and condi-

rions: maintaining. and improving ernployee

health, and fostering communication on healrh

and safery issues.

• Product Steuiardship Code- Designed I~
to rnake health, saferv and environrnen- ;- ~~

. ~ ~
tal prorection an integral parr of design- ~~

ing, manufacturing, disrriburing, using, recycling

and disposing of chemical and plasric products.

Prometes safe handJing of chernicals from initial I
rnanufacrure co distribution. sales and dlSPisal.

• Distribution Code- Designed ro help

reduce and elim inate potenrial risks mar e , _ -T.

the rransporrarion and srorase of cherni- I
cals pose to the public, carriers, cusrorners, con-

tracrors, employees or rhe en\"ironmenr..

• Pollution Preuention Code- Pro motes --..;.

indusrry efforrs to protect hurnan health •

and the environmenr by reduc:ng wasre

generation and pollutant ernissions. Encourages

sound waste managemem practices.

8



Responsibility and Accountability

Goals for 2005
Aggressively promote me Responsible Care erhic:

• Fully implernenr Codes of Managemem

Pracrices globally by 1997.

• Prornore Responsible Care erhic among

major associarions, cusrorners, suppliers and

policy makers to advocate global regularory

harrnonizarion.

• Incorporare principies of sustainable develop-

rnent and eco-efficiency imo business straregies,

progress Toward
Globallmplementation of
Responsible Care
(Through September 1995)

100
100 I 95

s :~'i
e:

72;, 70.J

~ 6O~~ 52

l ",J 49

.J~ ,J1 :j~,
L

c '''''' I..::.n 'u_ lll'llted CM>aoil

""""'" 5U\!es

\:~

Broadening the Reach of
Responsible (are
The Dow Chemicai Cornpanv suppom effons

to expand rhe reach of Responsible Care around

rhe world. One of the besr ways we can do rhis

is rhrough chernical indusrry rrade associarions.

In Larin America. for insrance, Dow nas worked

wirh me Brazilian Chemical Indusrries Associarion

(ABIQUIM) to promore rhe Guiding Principies

of Responsible Care and qualiry managemem.

In May of 1995. ABIQUIM held an interna-

rional seminar in Rio de Janeiro - on behalf of

rhe Internarional Council ofChemical Industries

- to ralk abour rhese criticai issues. More rhan

200 people arrended, representing indusrry in

Brazil, Argentina. Colombia, Mexico, Canada,

the Unired Srares and Uruguay,
In rhe Pacific, Dow also rakes a leadership

role in prornoring Responsible Care, primarily

rhrough me Associarion of Inrernarional Chernical

Manufacrurers (AIeM) of Hong Kong. For

example, we chair a Responsible Care Leadership
Team ar rhe AI CM and help lead efforrs tO rrain
companies to raise disrribution srandards and

embrace product srewardship,

In North Arnerica, Dow continues to be a

leader in me implementation of the Responsible

Distriburion Process? (RDP), serving as chair of

the Supplier Advisory Pane! for rhe National

Associarion afChemical Distriburors (NACD).

In 1995, Dow established me pracrice of using

rhose general chemical distributors in North

America thar comrnir to Responsible Care or the

RDr, as CMA ar NACD members respecrively.

Dow has also facilirared meerings berween the

NACD and orher specialized nade associarions

to further expand rhe RDP. The NACD recenrly

selecred Dow ro receive one of irs firsr Product

Stewardship awards.

9



.tResponsib~ljty:and~Accountability

Inviting Advice from the Experts
To help us stay on track in our quesr for outside

inpur, we rely on our Corporare Environrnenral

Advisory Council. Formed in 1991, lhe Council

was the fim externai group of its kind in rhe global

chemical indusrry, The Council advises Dow

managemem on key environmenral. healrh and

saferv issues that im pacr

our businesses, producrs

and processes. Council

members were a major in-

fluence as Dow developed

it s sr r a reg ie s and irs
EH&S goals.

In rhe lasr few years,
members served as advisers
on a range of high-ievel

ropics from agricultural

chemicals, to plastics in rhe

environrnent, to chlorine

products. In rhe future,

members will also work

closely wi rh global business

unirs and senior management to address issue-
specific needs and challenges.

Current Council rnembers and rheir dates of

Corporate Environmental Advisory Counci/
members, front row, itom tett: Dr. N. ntun,
Dr. A. Cortese, K. McCreody, I. Underwood,
P. Shabecoff, D. Buzzelli; back row, irom /eft:
P. De/bridge (counci/ facilitator), L. Thomcs,
T. O 'Riordan, Prof. Dr. E. von Weizsocker,
I. A/oisi de uutietel, and Dr. B. Go/dstein. service are:

Jacqueline Aloisi de Larderel, former depury

direcror of rhe Pollurion Prevention Direcrorate

of rhe French Ministry of rhe Environrnenr,

Paris, France. (1991-)

Dr, Bernard Goldsrein, direcror of the Envi-

ronrnental and Occuparional Healrh Sciences

Institure, a joint program ofRurgers Universiry

and Universiry of Medicine and Dentistry of

New jersey's Robert Wood Johnson Medica!

School. (1992-)

Dr. Nay Htun. assistam adrninistrator of rhe

Unired Nations Developrnenr Program and re-

gional direcror of rhe UNDP Bureau for Asia

and rhe Pacific. Hrun holds rhe rank of United

Nations Assistant Secretar;' General. (1994-)

Ken E McCready, former presidem and chief

execurive officer of TransAira Corporation,

based in Alberta, Canada. (!994-)

Timothy O'Riordan, professor ofEnviron-

mental Sciences, Universiry of Easr Anglia,

Norwich, England; associare director of the

Centre for Social and Econornic Research on

the Global Environrnenr. (1991-)

Severa] of the original members have rransi-

rioned off rhe Council in recear years, They are:

Dr. Anrhony Cortese, CEO ofSecond Narure,

an environrnental education organizarion in

Cambridge, Mass. (1991-1996)

Dr. Pierre-Marc johnson. former Prernier of

Quebec, Canada. Dr. Johnson curremly prac-

tices law in Montreal and teaches and conducrs

research ar McGill Law Sehool and rhe Centre

for Medicine, Erhics and Law, 0991-1994)

Philip Shabecoff, executive publisher,

Gremu/ire; former environrnenral correspondenr

for The New York Times. (J 991-1996)

Lee Thomas, senior vice presidem, Paper,
Georgia-Pacific Corporarion, Arlanra, Ga.;

former administrator of rhe U.S. Environrnemal

Protecrion Agency. 0991-1995)

Joanna Underwood, presidem ofINFORlV:!,

an environmental research organizarion based

in New York Ciry, 0991-1996)

Prof. Dr, Ernst Ulrich von Weizsacker, presi-

dem of rhe \Xíuppertai Insriture for Climare,

En viro n me n t and En e rgy in Germany.

( 1994-1996)

10
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Serving on the President's Council
Dow managemem undersrands rhe irnporrance
of being involved wirh environrnenral issues ar
rhe macro-levei and sharing knowledge on key
issues. Thar's why Dow has played a key role in
rhe Presidenr's Council on Susrainable Devel-
opmem (PCSD). Creared by V.S. Presidem
Bill Clinron in 1993, rhe PCSD is me fim presi-
denrial council to be charged with developing
new approaches for formulating and imegrating
nacionalpolicieson the economy, the environrnenr
and social equirv.

The PCSD cornprises 25 leaders from indus-
try, governmem, environrnenral, labor and civil
righrs organizarions - collectivcly cornmirred to
addressing what is needed to achieve susrainable
developrnent in rhe Unired Srares. David T.
Buzzelli, Dow's vice presidem and corporare
director of Environment, Healrh & Safery,serves
as co-chair of the Council wirh jonarhan Lash,
presidem of rhe World Resources Insrirute.

The PCSD's recommendarions reflecr the
need for fundamental change in the way we
rhink about rhe environrnent, rhe economy and
social issues of rhe day. Its proposals are relevam
to a global discussion of how we can work to-
gerher acrossgeographic and political boundaries
to achieve sustainable developrnent.

Wirhin Dow, Buzzelli and orher managers
are working tO integrare rhe insighrs of rhe
PCSD, where appropriare, imo our own straregies
and decisions. Of particular relevance LO Dow is
the concept of sustainable cornmuniries, which
we hope to help foster in our plant comrnunities
around rhe world.

Listening and Learning
from Our Communities
Through Cornrnuniry Advisory Panels (CAPs),
Dow faciliries can communicare directly and
openly wirh local cirizens. CAP parricipants
represem a cross-section of rhe ccrnmuniry -
from cornmuniry and educational je~ders to
hornemakers and retirees. These participanrs
volunreer their time and service ro help build
trusting relarionships berween Dow and our
sire communiries, ro idemify cornrnunity con-
cerns, and tO facilitare problern solving.

Dow's CAP in Alrona, Australia. is a good ex-
ample of whar the inreraction of cornrnuniry and
cornpanv can achieve. Here, rhe CAP is helping
to pioneer a processfor obtaining cooperarivecom-
rnuniry and regulatorv inpur imo plans for irnple-
meming and monitoring environrnenral progresso
CAP represenrarives are helping Dow to idemify,
prioritize and foeus on key issues and tOdevelop a
formal Environrnent Improvernent Plan (EIP).The
public EIP aims for improving environrnental
performance and is supporred and endorsed by
the regulatory authoriry and me CAP. This rype
of public commirmenr is now being adopred for
both chemica! and non-chemica! industrial sires
throughour the Australian stare of Victoria.

Meanwhile. in Guaruja, Brazil, anorher Dow
CAP is working hard in the area of communiry
awarenessand emergency response.Afier extensive
researeh and informacion gathering. this CAP
crearedan educarional program for 7 to 14 year-old
schoolchildren. The program, enritled "Prevencion
is the Besr Solurion," reaches ehildren how ro
avoid and prevem accidems ar home, as well as
how to behave in an emergency siruarion.
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,Responsibility .and Accountability

Togerher. Do\V represenrarives and CAP

rnembers in Guaruja also rnapped our potencial

risks and resources within rhe cornrnunirv ro

help develop a communiry-wide emergency re-

sponse sysrem. And, wirh help from municipal

civil defense and fite brigade departmenrs, rhe

CAP has conducred fire and emergencv drills.

Through such dri!ls, residenrs gain knowledge

and confidence of how ro reacr properlv in lhe

evenr of a real emergency'.-'-
Empowering and Recognizing Employees
Everv Dow ernployee shares a responsibiliry to

care for the environrnenr. Our ernployees around

rhe world are in a unique position to meer chal-

lenges bv crearing and impiemenring new rech-

nologies to help prorecr the environmenr for

furure generations. To recognize and reward

ourstanding conrriburions ro me environrnenr

and our environrnental stewardship cornrnit-

rnent, Dow established its Environrnental Care

Award in 1991.
This year, 20 ernployee rearns from around the

world were selecred to receive awards. Emplovees'
projects ofren focus on pollurion prevention,

resource conservarion, wildlife and habirar

prorecrion, cusrorner success and pub!ic our-

reach. See che back pocker of the report for a

full lisr of Dow's !996 Environmenral Care

Award recipienrs.
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Dow currently has 22 CAPsaround
the world in these communities:

North America

Allyn's Point, Connecticur

Forr Saskarchewan. Alberta

Freeporr. Texas

Ironron, Ohio

Indianapolis, Indiana-

joliet. Illinois

Lal'orre. Texas"

Midland. Michigan

Pinsburg, California

Plaquernine. Louisiana

Sarnia. Ontario

Torrance. Califórnia

Varennes, Quebec"

Lati" America

Guaruja. Brazi!

Talcahuano. Chile

Europe

Barry, Wales~-

Rheinrnuensrer, Gerrnany

Stade, Gerrnany

Tarragona, Spain

Terneuzen, The Nerherlands

Tessenderlc, Be1gium h

Pacific

Alrona, Ausrralia'

'Dowíilsncc Glob:tl Envircnrnenrai .Advisorv Council

"Mulci-Companv CAP



Taking Part in Voluntary Initiatives
Dow srronglv suppons voluntarv iniriarives [O

irnprove EH&S performance. We know trom

experience thar voluntary projects are ofren

more cosr-effecrive long-rerrn than projects re-

quired bv regularions and legislarion. To dem-

onstrare our co mrn ir m en t to volunrarv

initiarives, Dow participares in severa! such

programs around the world:

United Srares - \'\.'asreWise. Clirnare w'ise.
33/50, Projecr XL Green Chernisrrv and the

Motor Challenge - ali volunrary programs of

rhe US Environrnenral Protection Agency

and/or Departrnenr of Energv.

• Canada - The Accelerared Reducrion and
Eliminarion of Toxics (ARET) Programme,

rhe National Emissions Reducrion Masrer

Pian and rhe National Acrion Programme on

Clirnare Change.

• Europe - Energy Conservarion in Industry

in The Nerherlands, lncreased Efficiencv in me
Use ofEnergy and Raw Materiais in Germany,

and rhe Volunrary Energy Efficiency Program

rhrough CEFIC in Europe.

• Pacific - Volunrary voe emissions reduction

in Ausrralia as parr of the Alrona Perrochemical

Cornplex pledge ro rhe Stare Governmenr of

Vicroria.
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Responsibility~and Accountab!lity

Practicing Responsible
Product Stewardship
The Producr Srewardship Code of Responsible

Care brings me life cycle of everv chernical producr

under scruriny, fram design and rnanufacrure,

ro rnarketing and distribucion, to use. recycling

and disposal. In response ro rhis eode and in

tandem wirh our global realignmenr, ali Dow

businesses have or are developing written producr
srewardship plans. In addition, every Dow producr

nas a producr sreward responsible for ensuring

rhar srandards and regularorv requirernents are

rner: evaluaring custorners' use, srorage and dis-

posai pracrices: cornmunicating safe handling

inforrnation ro cusromers: invesrigaring aii

EH&S incidenrs and iniriaring correcrive ac-

rion: and eonduering Producr Stewardship

Reviews (PSRs).

PSRs are conducred for each business ar least

every three vears and address me entire life-cycle

of a product, application or service, These reviews

help us to identify and minimize possible adverse

irnpacrs while irnproving eco-efficiency In other

words, they help us tO "do more with less.' aIlowing

us to improve environrnenral performance and
enhance our commercial opportunities.

Producr srewardship practices ofren lead us

to develop new opportuniries. as well. A good

exarnple of this can be seen in the developmenr

of INVERr' solvenrs. Wirh tradicional solvenrs

used for industrial cleaning being phased-our

under the rerrns of the Montreal Prorocol and

V.S. Clean Air Acr, cusromers in rhe industrial

c1eaning indusrry are seekíng alrernatives for

exisring solvenrs and lookíng for ways ro reduce

volarile organic cornpounds (VOes) in rheir

work processes. INVERT solventswere developed

in response to rhese needs and concerns. This new

14



line of solvenrs uses Dow's parenr-pending

microemulsion rechnology to provide excellenr

cleaning power - with no ozone-deplering

chemicals, up to 50 percem warer in place of

ernissive solvenrs, and half rhe VOC levels of

conventional solvenrs.

Anorher exarnple of responsible product

srewardship is rhe SENTRICON® termite

colony elimination sysrem from DowElanco. In

conrrasr with convenrional rreatmenrs rhat use

insecricides to keep termites away from srruc-

tures, rhe SENTRICON sysrern eliminares enrire

termite colonies with only 100 grams of producr

placed in srnall srarions around rhe home. The

RECRUIT® bair nas exrrernely low roxiciry tO

mammals and is used only where termites are

acrivel y feeding.

Product Research and Evaluation

Dow invesrs significanr rime and resources in

research and developmenr (R&D) dedicared ro

envíronmenral and healrh issues, We seek borh

to design producrs wirh minirnal impacr on

healrh and rhe environrnent and to idenrify berrer

ways ro manufacrure our producrs. In facr,several

of our global businesses spend rhe majoriry of

rheir R&D budget making improvernents to rhe

environrnenral, healrh and safery pro file of rheir

producrs and processes.

Much of rhis work is done rhrough Dow's

Healrh and Environmental Sciences (H&ES)

laboratory, where we rourinely assess rhe healrh

and environrnenral impacrs of our products,

processes and wasre materiais. The H&ES labo-

ratory focuses on mammalian and environmen-

tal toxicology, environrnenral chemisrry and

epidemiology, These efforrs help us obtain in-

formarion and promote safe handling and use

of our producrs and process rnarerials. Such in-

formarion also guides the developmenr of new

- and the modification of exisring - producrs

and processes.

'X'e consider EH&S issues early in rhe process

of deveioping and commercializíng new technolo-

gies and producrs, By doing this, we can idenrifY

porenrial issues - such as cnvironrnenral or healrh

concerns - and try to find solurions before rhe

products and processes rake shape.

Afrer our producrs reach rhe rnarker, we assisr

our cusromers in rhe safe hand!ing of rhose prod-

ucrs around rhe world, \ve provi de inforrnation

about rhe potencial hazards of chemicals in rhe

environrnerir to rnernbers of toe public and

Dows workforce, custorners and distriburors.

Using Life Cycle Analysis

We believe rhar production. supplv and disposal

systerns rnusr be designed in ways rhar rnaintain

environrnental qualiry and do not deplere rhe

natural resource base. We consider rhis when

choosing marerials for our producrs and pro-

cesses. Can renewable resources be usedr Are rhe

marerials used easily recyded? Life cycle analysis

is one rool rhar helps answer rhese quesrions and

evaluare producrs and services.

ln Germany, Dow has inrroduced a closed-

loop sysrem for spenr autornotive coolants

rhrough rhe environmenrai services company,

Safechem. When looking ar rhe besr way to dis-

pose of used vehicle coolanr, life cycle analysis

was used to assess dispo sal options according to

rhese five dimensions of eco-fimess: material

inrensiry, energy inrensiry, environmental qualiry

and healrh ramificarions, resource conservation

and functionaliry irnprovernenr. The resulr?

A plan tO recycle 80 percem of used coolant imo

fresh coolam was clearly mosr desirable, As a

resulr, Safechern now organizes rhe recycling of

spenr autornotive coolant collecred from Peugeor

and BMW garages in Germany.
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"Resporuibility and Accountability

Notices of Violations (Un;ted Stetes Only)
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A notice oi viotation reiers to o written notice
teceived by a facility fram o gavernment ogeney,
infarming the foeility that it is out of complíanee
wilh a Iow, regulation ar permit.

Global Fines and Penalties
1.Z00.00(l ~

;

1,OOO,OClJ ~
;

i
aoo.ooc ~

~ 600,000 t-
i

-400.000 f-

200.000 l
1991 1992 1993 199': 1995

Although fines ond penctties ore /raeked global/y,
the majority occur in the Uniled Slates. In 1993,
lhe U.S. EPAmed oetions againsl Dow alleging
viola/ions of the Boiler ond Industrial Furnace
regulalions. and issues involving two siles were
settled in 1995 for payment of 5237,254.
These al/eged vioiations concerned disputed
regulalory interpretations bUI no actual
environmental harm.

DowElonco also entered into o coment
ogreemenl wilh lhe US. EPA /0 sel/le 0/1 issues
regarding incidenl repor/ing under Section .
6(0)(2) of lhe Federal tnseaktde, Fungicide
and Rodenlicide Act. This mOller involved on
unseltled area of low regording incidenl
reporting, which DowElonco volunlarily raiseâ
- and eooperoted ful/y - wilh U.S. EPA.As part
of lhe s!lllemenl, DowElaneo agreed to pay a
civil penal/y of 5867,000 in 1995.

Recognizing the Importance
of Third-Party Verification
A description of Dows audiring svsrern can be

found in the back pocker of rhis repor" In addi-
rion ro self-audirs, Dow also recognizes rhe

importance of independem, rhird-parry verifica-

tion. In Canada, for example, Dow cornplered a

rhird-parry Compliance Veriflcation Audit as pan

of irs cornrnirmenr ro Responsible Care under
rhe Canadian Chemicai Producers' Association

(CCPA). Verificarion Tearns. including mern-

bers from our C'\.Ps. visited Dow plants in FOr!

Saskatchewan, Alberta and Sarnia. Onrario, The

rearns conducted more rhan 60 interviews and

reviewed Dow policies. procedures, practices.
funcrions and operations. Team rnernbers nored

severa] outstanding srrengths of Dow and made

recomrnendarions for irnprovernenr focused on

areas such as comrnunicarions. benchmarking and

risk managemenr.

In Europe, we are working to srrengrhen our

self-audiring srrucrure in conjuncrion with the

European Environrnental Managernent and

Audir Scherne (EMAS). We feel confident thar

Dow's new self-auditing structure will sufficiendy

enable us to rneet Environmenral Managernenr

Sysrern guidelines. And, while we suPPOrt me
principies of EMAS, we recommend rhat all

parries work rogether to esrablish and adopt an

implernentation procedure.
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Examining the Issues
Surrounding Chlorine
Chlorine and chlorinared compounds have come

under increasing scrurinv in recenr ycars as alle-

garions abour rheir negarive irnpact on hurnan

healrh and rhe environrnenr are raised. Because

chlorine plays such a vital role in Dow's prod-

uct mix, we rake rhese allegarions seriouslv

\Xfe believe we have a role as a corporare ciri-
zen to work wirh governmenr, rhe environrnen-

tal cornrnuniry, researchers and rhe public tO

determine rhe besr pubiic policv for prorecring

hurnan healrh and rhe environmenr.

Chlorinared cornpounds are among rhe mos:

well-researched and tesred in rhe world. In cases

where specific compounds have been idenrified

as problernaric. rheir use eirher was righrly re-
srricted ro lirnit rheir release to rhe environrnenr.
or they were phased our enrirely.

Chlorine chemistry, as a whole, has been Lhe

mos r significam public healrh developmenr of

the cemury. From safe drinkíng water to life-

saving pharrnaceuricals and medicai devices, the

products of chlorine chernisrry have improved

rhe qualiry of our Iives drarnaricallv. In addirion.

chlorinared compounds help us reap the mosr

abundam food supply in rhe world.

In me pase fewyears, a variery of well-respected

scienrific organizatíons such as rhe Michigan

Environmenral Science Board, Lhe American

Medical Associarion. rhe Sociery of Toxicology,

rhe Michigan Stare Medical Sociery, me American

Chemical Sociery and numerous others have

issued sraternenrs supporting the view rhar

chlorine chernistry can be used safely and effec-

tively, and mar chlorinated producrs as a whole

should nor be banned or phased our.

These groups argue rhar rhe grearesr irnprove-

menrs to human healrh and the environrnent

will be found rhrough idenrifying and rargeting

those chemicals mar are persistem. roxic and

bioaccurnularive (PTBs). This means mar we

rnusr work rogerher to determine which chemicals

have rhe following properties: thev persisto or

break down very slowly in rhe environrnenr: they
bioaccurnulare. or build up in rhe bodies of

humans or animais; and once rhey build up in

rhe body, rhey mal' be toxic. Severa! PTBs are

chlorinared cornpounds. bur man:, are non-

chlorinated compounds. Ver)' few or rhe rhou-

sands of chlorinared cornpounds are PTBs.

Severa] repurable inrernarional organizations

are working to irnprove conrrol of PTBs. The

Norrh American Commission for Environrnental

Cooperarion, the Unired Narions Economic

Commission for Europe. rhe Unired Narions
Environmenr Prograrnme and rhe Canada-U.s.

Bi-national Srraregy nave broughr rogerher rep-

resentarives ftom government. indusrrv, acrivisr

organizarions and civic groups to idenrifv prioriry

chemicals and to develop conrrol programs.

Through me Chemical Manuíacturers Associarion

and other associations, indusrry is working wirh

such groups ro achieve its goals.

Across rhe globe. Dow is cornmirred to pro-

recring human health and rhe environrnent. For

exarnple. we recently ser a new goal to reduce

emissions of prioriry cornpounds. which in-

clude PTBs, by 75 percent by 2005 (see p. 22).
And, as other probiern cornpounds are idenri-

fied, we will work to eliminare rheir release imo

rhe environrnenr. Throughour the process, we

will rernain cornmirred to rhe conrinued safe

use of chlorine chernisrry.

Water chlorination is considered this
century~ most important health benefit.
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_Preventing EH&S Inddents

\

Goals for 2005t

Significamly improve Dow's EH&S

performance by reducing:

• Injuries and iIlnesses per 200,000 work

hours by 90%.

• Loss of primary containrnenr incidents

(leaks, breaks and spills) by 90%.

• Transportation incidents per 10,000

shipmenrs by 90%.

• Process safery incidenrs by 90%.

• Motor vehicle incidenrs per 1 million mijes

by 50%.

• Incidents wirh Dow products ar cusrorner

faciliries (goal to be ser).

• Baselinc for ali goals is 1994. Complerion date: for ali gcels
is Decembe- .11. 2005.

Injury and IIIness Incident Rate
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The injury and iIIness incident raie ineludes total a
reportable incidents as defined by OSHA for Daw's W
totol workicrce, ineluding employees and contractors.

Transportation Incident Rate
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This graph shows transportation incidents for
outside carriers transporting Dow products.
Our goal is to reduce incidents classified as serious or severe-
using a severity motrix similar lo lhe one on p. 19 - by 90%
ay Z005.

Process Safety Incidents
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Process safety inciâents inelude tires, explosions
and significant chemical teleases Irom Dow's
manufacturing p/ants. Ihese incidents in volve chemical
processing equipment and resu/t in damoges greater thon
5Z5,000, a release above a certain threshold, and a serious
injury or fatality.

Motor Vehicie Incident Rate

li J

i~
I

The molar vehide incident rale reiiects lhe ~
number of accidents in which Dow employees are W
involved while driving Dow vehieles, calculated per 1 million
miles driven.
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Ensuring a Safer Workplace
Health and safery go hand-in-hand when talking

abour incidem prevenrion. Of Dow's rnany

concerns. none is more importam than the safery

of our people and our neighbors. Preveming

incidenrs, injuries and illnesses is a primary

management responsibiliry, and one shared by
everyemployee.

One key measuremenr for safery performance

ar Dow is rhe reporrable incidem rate, which is

defined as rhe number ofinjuries or illnesses per

100 ernployees equivalem to 200,000 hours

worked. Dow has applied rhis definirion on a

global basis for 1tS total workforce. including

ernployees and contracrors,

Alrhough Dow is nor iegally required to track

conrracror performance, we srrive to eliminare alI

injuries and illnesses from rhe work environmem.

By combining ernployee and contractor incidem

rates, managers ar each work sire can berrer rnea-

sure progresso The contractor selecrion process

Iooks ar work hisrory and safery performance.

Conrracr owners rnusr provide leadership, safery

equipmem and rraining programs and rhen moni-

tor their safery performance.

As part ot Dow's environmentaJ program,
we record Jeaks, breaks and spills from our
processing equipment and facílities. These
events, called loss of primary containment
incidems, include spills that are captured in
various backup systems, and therefare, do
not usualJy result in anyenvironmental
impacto Each incidem is investigated to
determine the specific cause and to define
corrective action needeâ to prevent re-
occurrence.

HUMAN IMPACT

Global L055 of Containment Incident severity Index, 1995t

In our last EH&S progress report, we men·
tioned that efforts were under way to deveJop
a global process to evaluate the severity of
these incidents. In mid·1994, Dow began
trocking global incidents according to six
factors, including: human and environmental
impact, sae of release, resulting property
damage and community impact. Category J
incidents - lhe most serious - account for 3%
of total incidents worldwide. This chort
shows the percentage of global incidents by
severity and by impact on each factor.

1I PERCENT !
OF ITOTAL ·A

PROPERTY
DAMAGE/tOSS

-,, E

CATEGORY
I

Serious injury (OA.WC
or FataHy'!) of Oow
enpícyee. contractcr or
emerçency responder,

K..,own cr elleced iniuries
ir. the community.

ENVIRONMENTAl
IMPACT

B

lOSS OF PRlMARY
CONT AINMENT

C

EVACUATIONI
SHElTERlNG

"O
~ro~r.:y da~ge exdad-
Ing OU$Ir.ess mterrupucn
anel predccr loss (Repor-

~~~~3:I~~.
Anv of! site property
damage tO non-Dow
property.

MEDIA
INVOlVEMEI.'T

'-::F
vablezmeeswacle
damage :0 coes.
liveaccx, veçetancn.
wild!ife, tisn, cther.

0.17%i 3.0% 0.17%
Ar:y releese tha: eraws
media attemlon outslde
ct me Immedtate area.

CATEGORY
11

Exoosu~e resulting in lirst
aid veetmeat cr precau-
tionary medica1 visit oi

~:m~~~êy~e=~ó;;~i
Release detected off sr:.~
(visual, odor, etc.) bvt no
known c- al1eged injurie.

Any community
evacuaticn cr sheltenng.

0.34%

Arly 105$of primary
conralnment oi a
tiammabie chemkal
greater :..'1an 2500 k.g
ar 5000 rbs.

0.17% 2.50/0
Propetty damage
includi~g business
interruption and product
lcss (Reoort.able tcss)
createrthan S10,000
Ic Dow prcperty.

geceeted local media
coveraçe of a $ingle or
slmüer event.

0.08%

Any loss of primar)'
ccmalnment o: a
chemic.al. excludinç
píestlc resins.
orearer :han
500 kg cr 1000 lbs.

I

I

!:1rorma:ioo etert to the
ccrnmuoity.

Sue-wrde alen cr
disruption.

0.92% 0.420/033.9%

CATEGORY
111 I

I 63.1%
+lncidenrs in 3 carcgorv m3)' De recorded in more chan one column.

An,! loss of p~m~ry
ccmemmera moeena
q-eeter than 50 kg,'
!00 'bs (500 kg/1 000
lbs for ptasnc resim).

0.34%32.8%

I 63.1%
"No lncidenrs nave: resulred in fataiirics. AH injuries occurred on-site.
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Global Incídents Reported to
Environmental Agencies
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Incidents include spílls and releases thot
have deviated from established requlatlons,
petmits, quidetine: ar consent orâers. The
graph includes 011 global incidents reported
to governmental badies, whether voluntary
ar mandated.

Property Damage and Business
Interruption
(Tota! Dolfa~ losses Greeter Fhen S50.0oo)
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Reportable property 1055 includes property
damage, product 1055, environmentat
cleanup and business intertupticn. tnaeoses
are related to the following; in 1989, severe
wea/her condi/ions in LaPoree and Freeport,
Texas; in 1992, a styrene facility fire in
Terneuzen. The Netherlands; in 1994, flood
damage 01 o Marian Merrell Daw facili/y in
lIalr, and tires or electrical foilures in
Freeport, Terneuzen and Plaquemine.

Preventing EH&S Incidents

Chemical operarions-relared incidenrs have

been reduced over time. and ou. l Ovyear goal

aims ar furrher significam reductions in injuries

and illnesscs Iinked to chernical use, srorage or

handling, Injuries like sprains and srrains cur-

renrlv make up abour half of ali incidenrs.

In 1995. Dow's global workforce achieved a

12 percenr reducrion in rotal rccordable inci-

dents cornpared wirh 1994. In Norrh Arnerica,

we achieved an 18 percenr reducrion in total

recordables. How do we continue ro irnprove

safery performance?

Work done ar our Faciiiries in Europes Benelux

region is a good example. Here, managernenr has

targetcd rhree arcas for increased attenrion: Do\V's

safery procedures, rhe saferv managemenr systern

and hurnan behavior. Of these rhree, hurnan

behavior is rhe rnost cri rical. Why? Because even

wirh rhe righr procedures and an excellenr safery
managemenr sysrern. incidenr rares rend co scal'

me sarne unless workers also change behavior,
Focusing on behavior means looking ac bou-

people do their jobs. The Benelux sires srarred bv

raising awareness arnong rhe workforce of the role

human behavior plays in safery, Then rhey rrained

supervisors and rearn members in observation and

intervention rechniques so co-workers help each

orher recognize and correcr unsafe work habirs.

A measurernenr sysrem also rracks progress each

month. As a resulr of rhis iniriarive, Dow Benelux

reduced total workforce (Dow and conrracrors)

reporrable injuries and illnesscs by 50 percenc

berween 1991 and 1995. During this rime pe-

riod. rhc Terneuzen sire had rwo separare srrerches

wirh 4 million non-DAWC (Dav Awav From

Work Case) workhours each.

This foeus on improving safery rhrough be-
havioral change is spreading fasr ar our sires
around rhe world. Ar Dows faciliries in Ironron,
Ohio. and Pevely, Mo., strong leadership, disci-

pline and rhe conceprs of behavior-based saferv

heiped ro drarnarically reduce historical safery

problems. Today, ernplovees ofren exceed com-

pliance srandards b:' idenrifying porenrial hazards

on sire and iniriaring changes. Borh sires ser safery
performance records in 1995.

Responsibiliry is a kev elernenr ora safe work-

place. Ernplovees ar Dow's epoxy and polvol

piam in Kinu Ura, [apan. know they are respon-

sible for safery. Since rhe planrs start-up 15 vears

ago. rhev have achieved 2 million DAWC-free

workhours. How? Ali operaring tcchnicians are

rrained and ernpowered ro rake conrrol. identify
hazards and solve problerns before rhey happen.

Participating in OSHA'sVoluntary
Protection Program

Five U.S. Dow sires have been recognized as

STAR worksites in rhe Volunrary Prorecrion

Program (VPP) of the U .S. Occupational Safery

and Healrh Adrninistrarion (OSHA). STAR rec-
ognirion - rhe highesr raring ofVPP - is based

on a comprehensive audit of all safery, indus-

trial hygiene and medicai programs, plans and

procedures. The STAR worksires are Freeporr

and LaPorre. Texas: Plaquernine, La.; Russelville,

Ark.: and Denver, Colo.

As measured bv rhe frequency of accidenrs

or injuries rhar cause davs awav from work. Dow

is one of rhe safes r cornpanies in any indusrry.
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Living a Commitment to Health

A healrhv workforce is essenrial to build and

maintain a healrhv company. Dow continues to

assess healrh and environrnenral inforrnarion
related to our products and processes, and we

rake appropriare acrion to prorecr rhe healrh OI
ernployees and conrracrors.

One \\"a:' we do rhis is rhrough a Health Ser-

vices Program ar every Dow producrion faciliry.

Through Healrh Services, we promore wellness

and help prevem injuries among our empioyees
around rhe globe, Full-rime physicians ar our

major sites help to implernenr prevenrion strare-

gies rhere, while also supporting programs and

initiatives ar our srnaller sires.

Industrial Hygiene. Occuparional Medicine.

and Healrh Promorion ali fall under rhe Healrh

Services umbrella. Dow industrial Hygiene

programs allow us to anticipare, recognize, evalu-

are and control potential health hazards ar our

locarions - via healrh hazard evaluarions, expo-

sure assessrnenrs, and exposure comrol. Our Oc-

cuparional Medicine services include a Healrh

Assessrnent Program rhat provides periodic, (ar-

geted medicai resting and health counseling. In

addirion, a variery of medicai care services are

offered. These include trearment for ernployees

experiencing work-related injuries or illnesses, as

well as evaluations and recornrnendarions for

modified work programs or return to work for

employees with personal medicaJ condirions.

Prevenrive Health Promotion programs are

developed from ongoing reviews of ernployee

health habits and issues. A variery of programs are

available to reduce me cosrs associared wirh poor

healrh by helping ernplovees have healrhy lifesryles.

Such programs include CPR rraining, firness,

health educarion. !ife enhancernenr, nurririon and

weight loss, smoking cessarion and more.

Winning the C. Everett Koop Award

In 1994, Dow was honored wirh rhc C. Evercrr
Koop National Healrh Award, narned for the

former U.S. Surgeon General. Dow was one of

nine organizarions cired for exempiary healrh

programming thar combines the goals of risk

reducrion and cosr reducrion. The award also

recognizes innovation in healrh iniriarives. high

leveis of ernployee parriciparion, and doeu-
menred success in impacting healrh.
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W.will continu-

ouso/ enbance resource

productivity to reduce

risk, minimize Dou/s

impact on the enuiron-

ment and bealtb and

increase global competi-

tiveness through greater

e}ficiency. Wé will

emphasize pollution

prevention in our pro-

cesses. Wé will transfer

and use tbe best avail-

able technology

throughout the Dow

world so as to build tbe

most enuironmentally

sound and safefacilities.
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Goals for 200St

Further reduce air and warer emissions for

global operations:

• Prioriry compounds by 75%

• Chemical emissions by 50%.

Priorirv cornpounds include persistem. roxic

and bioaccumularive (PTBs) compounds,

known human carcinogens, selecred ozone

deplerors. and high volume roxic cornpounds

(see lisr. p, 33).

Related goal: reduce dioxin ernissions by 90%

by 2005.

Reduce me amount of waste and waste water

generated per pound of production by 50%.

Reduce energy use per pound of production

by 20% by 2005 .

•.Bascline for 31l aoals is 1994. Comnicrion date fo. ali ecals is
Dcccrubcr 31. 2005. . .

Emissions of Priority Compounds
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Dow's tlst of priority compounds totaIs 29 ~r
(see p. 33). Other compounds will be odded as
worronted. PT8s make up only 0.03% of 011 priority
compound emissions.

Chemical Emissions
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Emissions of 625 compounds are tracked globally.
The 50% reduction gool inc/udes eight times as
many compounds as in the 1995 gools (see p. 3).
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Waste Reduction
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Waste inc/udes a/l waste generated except
sodium ehloride. By reguJatory definition,
56% af this wosre is clossified as hazardaus and 34% is
non-nazorâous. Dow Ireots 90% of its own waste; lhe resl
is treateâ by outside eontraelors oiter Ihey have been
oudited by Dow.

Waste Water Reduction

'.1

Process woste woter is woter Ihot comes in/o ~J-J
contaet with process chemicals ond is treated ~
to remove the ehemicals beiore diseharge. Dow
trealS 99% of this water; 1% is treated by olt-site
focililies.

Energy Use
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Sinee 1990, Dow nas reduced its global energy ~
use per pound af productian by 20%, while ~
production hos increased 21%. In the United States,
Dow~ energy use has decreosed 35% since 1982.

About Our Emissions Goals
As we menrioned earlicr, Dow achieved irs

global goals to reduce ernissions by 50 percent

berween 1988 and 1995. Wc're proud of this

accomplishmenr. and proud ofDow employees

around the world who made ir happen. We srill
have some work LO do to furrher reduce ernis-

sions, To do so, we ser aggressive goals ror Dow's

performance in 2005.

Dow's new ernissions reducrion goals are

based on an evaluation of rhe risk rhar cerrain

materiais pose ro rhe environrnenr and to

workforce and public healrh and saferv. \'Çe com-

rnir to reduce ernissions of priorirv cornpounds

bv 75 percenr berween 1994 and 2005. We will

reduce emissions of other chernical cornpounds

bv 50 percem. In each case. we identified a new

ser of cornpounds for which to report furure
progress against a new baseline of 1994.

\'\Ihy distinguish prioriry compounds? It's

sim pIe: Dow is willing to invesr more rime and

resources in rhe search for ways to reduce ernis-

sions of prioriry compounds, which include

known human carcinogens; persistem. toxic and

bioaccumulative (PTBs) compounds; selecred

ozone depletors: and other compounds rhar

warrant additional ernphasis on reducrion due

to overall porential toxiciry and volume. While

ir is importam to reduce overall emissions, we

feel grearer attention to prioriry compounds

will translare imo a greater posirive impacr on

the environrnenr, healrh and safe r:' in rhe

iong run. Compounds may be added to rhe

list over rime .

Another exarnple of Dow's arrerinon to

prioriry compounds is our focus on reducing

dioxin ernissions.
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Global Emissions of Volatile
Organic Compounds
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In general, volatile organie
eompounds (voes) ore organic
compounds that contribuee to ground.level
ozone iormotion. In rhis report, voe reters
lo ony organic campaund reteased,
including emissions af hydrocorbans sueh
as propane, butane and HCFes. Emissions
of methane, ethane, methylene ehloride
ond eFCs ore not included beeouse they
have been shown to nave negligible Ughr·
octivated chemical reactivity,

U.S. Emissions Reduction for SARACompounds
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In the United srores, DOWJ goal wos to reduee f-'"Illr
emissions of eompounds on the SARA Tir/e IIIlist of
chemicals ser by EPA. Progress through 1994 is shown nete,
trocked ogainst a 1988 baseune. We mer our 50% reduerion
target in 1994 - one year early - based on the original
SARA iist. EPAodded eompounds to the reporting Ust in
1991 (eFCs) ond 1994 (HCFCs), whieh increased our total
SARA reportoble emissions,

Taking Steps to Reduce Oioxin Emissions

In Februarv J 995. Dow announced pIans to

reduce overall dioxin crnissions frorn our manu-

facturing facilities D:' grearer than 90 percenr

over rhe nexr decade, Since rhis announcement,

rhe primar)' ernphasis has been to develop a ber-

rer undersranding and characterizarion of dioxin

ernissions ar our faciliries. An exrensive data col-
lcction program was iniriared i~ 1995 and \ViII

continue in 1996 ar mosr of our global faciliries

wirh rhe deveioprnenr ofspecific plans for ernis-

sion reductions.

Signiricanr progrcss nas alreadv been made

to reduce wasre ware r ernissions from operarions

and air ernissions frorn incineraror unirs. Sinee

1990. our Freeporr sire nas implernenred rechnol-
og;, and dernonsrrared more rhan an 80 percenr

reduerion in waste wate r ernissions wirh plans for

funher reducrions. The Srade. Germany, site has

led in lhe refinernenr of incinerator rechnology

and rhe development of several new rechnologies

for dioxin abaternenr. By the end of 1996, wc

wiJi starr implemenring rhe rechnologies thar wi]l
achieve rhe grearer rhan 90 percenr reducrion

rarge" The global data collecrion and charac-
rerization program ar our faciliries. eoupled wirh

rhe new rechnology developrnenr and irnple-

menrarion, will help Do\V achieve its announced

rargers globally,
To rneer rhis volunrary rarget. we expeer ro

invesr approxirnately 5200 million in projects for

wasre rninimizarion and source reducrion, in re-
cycling of'by-producrs for raw material recovery,

and in incineration improvements. The results
we expeet to achieve rhrough 'this iniriative are

dosei:' aligned wirh rhe ehemieal indusrry com-

rnitmenr ro characrerize rhe sources of dioxins

and ro reduce public exposure to ernissions. Dow

wil! continue irs focus on souree reduction and

recycling. bur will aiso continue to use leading-

edge cornbustion rechnology as an importam rool

in responsible waste managernem,
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Working to Reduce Waste

Reducing rhe amount of waste and waste water

Dow generates in manufacruring is a top prior-

ir)'. An inregrared approach to managing waste

includes source reducrion, reuse, recyding. or

disposal via incineration or some other method.

Of these, reducing waste ar the source is our

firsr choice. lfwe prevenrwaste from being gen-

erared in rhe fim place, we ulrimarely limir rhe

need to recycle. reuse or dispose of wasres [ater.

And we operate more efficiently, saving our busi-

nesses precious rime and resources.

This is rhe idea behind Dow's Waste Reduc-

tion Aiw2YS Pays ('W'R/\.Pl program, which began

formal h- in 1986. Through WRAP, ernployees

are encouraged tO generate ideas about how to

reduce manufacruring wastcs and save money.

Each year. rop WRAP projeer teams are recog-

nized for rheir efforrs. In Norrh America. WR!\P

projecrs reduced wasre by abour 45 million

pounds a year and saved Dow more than $20

million a year in 1993 and 1994. For exarnple,

our polvurerhanes piam in Terneuzen reduced

wasre by more than 1500 rons berween 1992

and 1994. An irnproved operaring discipline

resulted in 50 percenr fewer spills, while efficiency

improvemenrs were rnade in deaning both pumps

and filrers. The cosr savings amounted to $1.4

million (U.S.).
Anorher way we reduce waste is by recycling

process by-producrs through Dows own Selective

Hydrogenation rechnology - which offers both

environrnental and economic advamages. In the

pasr. by-producr chlorinared hydrocarbons

from Dow's manufacruring processes have been

recycled for the production of chlorinated sol-

vents and chlorofluorocarbons. Demand for rhese

producrs, however, has declined in recenr years.

Selecrive Hydrogenarion provides an economic

alrernative for source reducrion by recyding by-

producr chlorinared hydrocarbons to valuable

feed-srock products.
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Recvcling is a1so an importam way to manage

waste. Alrhough we rrv nor to creare solid wasre in

rhe fim place, when we do. rec:yding is a key tool
ror managing rhar wasre. A number of our fa-

cilities have been recycling various irems for years;

however, me real push to recycle began in 1990.
In Midland, an office Paper (and Plasric) Recovery

Operarion (PRO) srarred, as well as a number of

other similar programs ar other facilities.

Today, Dow ernployees collecr materiais rang-

ing from glass and cans ro polysrvrene foam con-

rainers and construcrion rnarerials. In 1994,
Dow sires in Norrh America alone recycled more

rhan 66 milIion pounds of materiais.

Collecrion of materiais for recyciing is only

a valid means of waste managemem if rhose ma-

teriais are rurned imo new products. Thar's why

packaging for our Dowbrands consumer prod-

uns - irerns like Fanrastik" all-purpose cleaner,

Sprayn Wash" tough stain remover and Yes"
derergenr - now conrains a minimum of 25

percem POSt-consumer recycled plastic,
We're going beyond including recyciing in

our own operarions, working with our custorners

to include recycled material in rheir producrs,

In 1991, our researchers developed a process

for rhe recycling of reacrion injecrion moided

(RIM) scrap, incorporating ir imo rhe same

applicanon wirh virrually no ioss of perfor-

mance or appearance. Today, some 1995 Dodge

Caravan and Plyrnourh Voyager minivans have

burnpers conraining 10 percent in-planr re-

cycled RIM material.
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Ensuring Proper Disposal

Consumers wiU continue to dispose of waste, and

Dow operations wil! continue to play a role in

helping ensure rhat sueh disposai is efficiem and

safe. Thar's why we sponsor Household Hazard-

ous Materiais collection prograrns ar several Dow

sire comrnuniries rhroughout North América.

\'V'ith the help of orher businesses, Dow collecrs

materiais like anrifreeze, solvents, oven cleaner.

oil-based painr and bleach from consumers and

rhen arranges for pro per disposal of rhese iterns.

Our operations in Plaquernine, La .. are a

good example, hosring 13 differem Household

Hazardous Marerials Days since 1985. In April

of 1995, an esrimared 1,000 households par-

ricipated, bringing in more rhan 111,200

pounds of hazardous materiais.

Participating in the Pollution Prevention
Pilot project (4P)

The PoUurion Prevenrion Pilot Projecr (4P)

srarted in 1993 as a dernonsrration projeer under

rhe auspiees of the Eeo-EffieiencyTask Force of

me Presidenrs Council on Sustainable Developrnent

(see p. 11). The 4P projecc is a mulri-stakeholder

efforr ro srudy and idenrify cosr-effective pollu-

rion prevenrion opportunities at industrial

manufaeruring facilities.

Team mernbers of 4P include represenrarives

of the National Resourees Defense Couneil

(NRDC), the New [ersey Deparrmenr of Envi-

ronmental Prorecrion, Amoco, Rayonier,

Monsamo and Dow.

50 far, rhe group has foeused irs attenrion

primarily on Dow's manufacruring site in

LaPorre, Texas, and Morisanro's faciliry in

Pensacola, FIa. In eaeh case, rhe tearn has srudied

the site's manufaeruring processes and producrs,

idenrifYing pracrical and cosr-effective solutions

ro prevenr rhe generarion of waste and emis-

sions to rhe environmenr. The ream is currenrly

finalizing irs recomrnendarions for wasre reduc-

rion opporruniries ar Dow's LaPorre piam. The

group will rhen recommend policy changes tO

encourage pollurion prevention and grearer

regulatory effieieney.

Reducing and Treating Waste Water

Dow's goal is tO make every plant we build the

best one we've ever built, and thar includes re-

ducing process wasre water, Our invesrrnenr in

Forr Saskarchewan, Alberta, Canada, is one ex-

arnple of how we acr on this philosophy, The

$800 mil!ion expansion of this manufacturing

site includes a new fractionaror, erhylene piam

and an expanded polyethvlene plant, A new,
closed-loop systern design prevenes the hydro-

carbons plane from sending any process water

co the nearby river, This is the fim piam of its

kind in rhe world.

Where we do generare waste warer, we use

stare-of-the-art trearrnent facilities co manage ir.

In Terneuzen, The Nerherlands, Dow Benelux

cornplered a biological warer-purification piam

in 1995. Afrer an ongoing and inrensive pro-

gram aimed ar reducing the wasre srrearn ar irs

source, the piam had reached its limir of porential

source reducrion. Dow builr rhe water-purifica-

tion plane as anorher step in reducing emissions

co the surface warer. The new bioiogical trear-

ment plane wil! reduce effluenr emissions by 70

percene versus 1992.
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Radian IntemationalLLC:
Forging the link Between
Business and Environment

Dow Environmenral Inc., a wholly

owned subsidiary of The Dow

Chemical Company, and Radian

Corporarion, a subsidiary ofThe

Hanford Stearn Boiler Inspecrion

and Insurancc Company, havc

formed a new company, Radian

Inrernarional LLC (Limited Liabil-

iry Cornpany).

From headquarters in Ausrin,
Texas, Radian Internacional LLC

wil! provide environmental,

remediarion, informarion rech-
nology and strategic chemical

managernem services to indusrries

and government worldwide.

Radian Inrernational LLC will

integrare rhe engineering and en-

vironmemal strengrhs of thc two

companies wirh Dow Environ-

mental Inc.s access to rhe process

technology of The Dow Chemical

Cornpany IO provide a wide range

of cnvironmenral systcms and

serviccs.

Global Production
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Global production is the total quontity of
products manufactured by Dow's p/ants around
the wor/d that are either sotd, transferred to
other Dow sites, or used within a Dow site to
moke other products. A waste-to-production
ratio (seep. 23) is o usetul indicotor of our
environmentol eftíciency.
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Improving Energy Efficiency

One way we irnprove energy efficiency is

rhrough cogeneration, which is how Dow pro-

duces the rnajoriry of its energy. Cogenerarion

is a parcicularly effrcienr process rhar uses me
heat comem of exhaust gases ro produce srearn,

resulring in efficiency yields of 65 percem (com-

pared ro less than 40 percenr for power produced
bv a convemional utiliry).

Dow also recovers energv in our plams. As

rhe resulr of individual site efforrs, projecrs are

initiared to recover energy generared in one

chernical process for use in another process, to

capture combustible gases for use as fuel for

fumaces (insread of natural gas), or ro recover

rhe energy from rhe cornbusrion of hydrocar-

bon wasres instead of burning natural gas.

Another way ro improve Dow's overali energy

efficiency is rhrough rhe use of new rechnology

and innovation in Lhe building of new, more

efficiem plants. A good exarnple is Dow's new

vinvl chloride monomer (VCM) plant in

Freeport, Texas. Heat recovery sysrerns were

insralled to recover energy from the cracking fur-

nace arca and the planr was re-configured to

enable the recovery of addirional energy gen-

erared during a chernical reaction. These two

improvemems alone resulred in rhis new planr

needing 28 percent less energy (fuel gas and

sream) [Q operare as compareci to rhe exisring

VCM plane in Freeport. In face, when rhe planr

operares ar capaciry, ir generares excess stearn rhar

is sem [Q orher plams for use.

Total energy efficiencyworldwide for Dow has

irnproved 20 percent during rhe lasr 5 years as a

result ofindividual site efforrs, increased produc-

rion and building new, more efficiem planes.

28



During thar time, Dows global production in-
creased21 percem. Our goal is to further improve
energy efficiency by reducing our energy use
(BTUs) per pound of producr manufàcrured by
20 percenr by 2005.

Producing Cleaner E.nergy

Desrec Energy, Inc., a Dow subsidiary and lead-
ing U.S. independem power producer, recently
announced srarr-up of rhe Wabash River Coal
Gasificarion Repowering Project, The operarion
is housed ar PSI Energy, Inc.s Wabash Ríver
Generaring Sration in \V'esrTerre Haure. Ind.

The Wabash River coai gasification facility,
a joim venrure of Destec and PSI Energy, wirh
cost-sharing supplied by the U.S. Deparrmenr
of Energy (DOE), will process 2,700 tons of
coai per day for rhe net production of262 mega-
watrs of elecrriciry. Consrruction of the \Vabash
Rivcr projecr began in 1993.

Destec's gasification rechnology is being
used ar rhe Wabash River sration to convert an
older coal-fired power plane to a larger, c1eaner,
highly efficiem syngas-fueled, combined-cycle
generating unir. Porenrial acid rain pollutants
are reduced significamly. In addition, the ash
in rhe coal is converred to an inert black, glassy
aggregate for potencial use in road construc-
tion, and the sulfur removed fram the coal may
be sold to make fenilizer.

Destec's CoaI Gasification Repowering Project
is housed at the Wabosh River Stotion in
Ierre Haute. Indiana.
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Carbon Dioxide Equivalents of
Direct Global Warming MateriaisI socoo.coa r
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Carbon diaxide equivatents are used ~
to determine lhe global warming '\IIIV
potential of other materiais. Of the
weighted direct global warming materiais,
chlorofluorocorbonJ (CFCs) made up 7% of
Dows global warming emissions in 1994.

Global Emissions of Chlorofluoro-
carbons

.,...
rr

1988 199; 1992 1993. 199'

Dow does not produce chlorofluoro- ~
corbons (CFCs), but has used them '\IIIP
as blowing agents in the manufacture of
foamed plosties and as refrigerants and
heat transfer fluids in operotions. Use of
CFCsis being phosed out worldwide. CFC
emissions in 1994 decreased 96% from
1988 boseline leveis.

Global Climate Change
Scienrisrs and climarologisrs continue to engage

in debare abour changes in rhe earrh's clirnare

and work [O resolve remaining scientific uncer-

tainries. In me meanrime, Dow is raking steps

ro measure, manage. report and reduce green-

house gas ernissions from our operarions.

Greenhouse gases rerain hear in the armosphere

and warrn rhe earth, These gases occur rhrough

borh natural and man-rnade processes. Major

greenhollse gases include warer vapor, carbon

dioxide (CO.), ozone. rnerhane and chlorofluo-

rocarbons (CFCs). Cloballv, Dow ernirs CO~,

CFCs and HCFCs. In addirion. Dow ernirs tWO

greenhouse gas precursors, nitrogen oxide (NOx)

and volarile organic cornpounds (VOCs).

To address rhis issue, Dow participares in

inrernarional climare change negoriarions, which

are expected to result in major policy decisions

by 1997. We also supporr conrinued volunrarv

reductions in greenhouse gas emissions and im-

provernenrs in energy efficiency ar our plams

around rhc world. Since 1988, Dow has reduced

its carbon dioxide equivalenrs by 52 percem. Our

global energy efficiency goal to reduce energy

(BTUs) used per pound of producr manufac-

rured by 20 percem by 2005 wiII help us berre r

manage our CO, ernissions. In addition, Dow

nas eliminared the use of CFCs from alI global

plasric foam products.

Above all, we recognize rhar clirnare change

ís a global issue. Dow believes thar any interna-

cional accord to address a solution to this issue

musr indude equirable contriburions from all

countries in rhe world.

Endocrine Disrupters
Recenrlv, ir has bem sugg:esred rhar cerram

chemicals in rhe enviro nrnenr derno nsrrate

esrrogcnic effccrs, or act like fernale hormones.

Today, there is an incorisisrenr partem of evi-

dence to supporr the rheorv that esrrogenic

compounds are adverselv affecring human

hcalrh and the environrnenr.

\'\-.(:ar Dow are concerned abour rhe alleged

healrh and environrnenral effects of rhese com-

pounds and nave developed an issues tcarn to

examine the theory furrher. This issues team is

working wirh key trade groups and scienrisrs in

rhe Lnired Srates and Europe from leading aca-

demic and regularory insriturions to ensure rhat

rhe potencial endocrine impact of our products

is properly rested.

Ar rhe same rime, a number of expert scien-

rific panels are srudying the endocrine disruprion

issue. from male ferriliry ro wildlife effecrs. to

determine what, if any, irnpacr chemicals in rhe

environrnenr mighr nave on endocrine systerns.

Their research will give us a berre r understand-

ing of rhe issue and help us chart the best course

of acrion to continue prorecting hurnan healrh

and rhe environrnenr in rhe furure.
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Breast Implants
Recenrly heavv media coverage has focused ar-

renrion on rhe conrroversv berwecn silicorie

breast implanr manufacrurers and wornen who

believe breasr irnplanrs have caused a variety

of healrh problerns. Dow Corning Corpora-

rion. a major manufacrurer of silicone-based

products and a company owned 50 percenr by
The Dow Chernical Cornpany and 50 percenr
by Corning lncorporared, is ar the cenrer of

the conrroversy,

Dow Chemical and Dow Corning are rwo

separare companies thar manufacrure disrincrly

di fterem product farnilies. Dow Corning has al-

ways been in rhe silicones business, offering more

rhan 4500 dirferenr producrs. Dow Chernical is

in rhe chernicals and plasrics business and has

never parricipared in rhe silicones business,

While we have compassion for wornen who

are ill regardless of rhe cause, aliegarions thar

Dow Chernical acred irnproperly or in any way

harrned rhese wornen are sirnply unrrue.

This is a legal issue for Dow Chernical, nor a

health or science issue. Dow Chernical has never

been in rhe silicone business and did nor designo

rest or rnanufacture silicone breasr implants.

Epiderniological studies of breast implanrs and

diseases conducred by the Mayo Clinic, Harvard

Medicai 5chool. Emory Universiry.johns Hopkins

and orhers nave concluded rhar rhere is no large

increased healrh risk, and thar if any risk of dis-

case exisrs ar all, ir is smal1. There sirnply is no

basis for imposing liabilirv on Dow Chemical for

rhe producr of anorher company.

For more inforrnarion about Dow Chernicals

posirion on rhis issue, please caJIl-800-441-4DOW

(4369) or wrire to: Dow Chernical Public Affi.irs,
2020 Dow Cenrer, Midland, Michigan 48674.
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As the public continues tO demand environrnen-

tal. healrh and safery inforrnation, company

summary reportS are becoming more common.

A group of cornpanies collaborared over a rwo-

year period to idenrify the rype of inforrnarion

rhar would provide a balanced perspective on a

cornpanys performance. Dow is proud to have
comribured to me Public Environrnental Reporr-

ing Iniriative (PERI) and has rnade every efforr

to follow rhese volunrary guideiines. Ali of the
guidelines have been addressed in this report, with
rhe addirion of inforrnarion provided below:

For decades, Dow has worked to prevem pol-
lution rhrough piam design and operarion. Wasres

have been elirninated ar rhe source whenever pos-

sible. 'Wasre rreared off-sire has been minirnized,

which has rninirnized environmenral liabiliries.
Dow nas been idenrified as a porentially re-

sponsible parry (PRP) under U.S. federal or state

"Superfund" starutes ar approxirnarely 85 sires.

Ar several of rhese sites, Dow has had no known

involvernent and is contesring a1lliabiliry; ar rnany

others, Dow disputes major liabiliry, believing ics
responsibiliry to be de minimus. Managemem has

estirnated that rhe company's probable liabiliry

for the rernediation of Superfund sires as of

Decernber 31 , 1995, was $17 milIion, which has

been accrued. In addition. receivables of S 14

million for probable rhird-parry recoveries have

been recorded relared to rhese sites.

In addirion to the above Superfund-related

liabiliry, Dow had an accrued liabiliry of $258

million as of Dccernber 31, 1995, for sire

rernediarion and resroration.

As surnrnarized on page 5, Responsible Care

encompasses cornmuniry awarcness, emergencv

response, rransporration, disrriburion, pollurion

prevention, waste reducrion, ernployee healrh and

safery, process safery and producr srewardship. The

implernenrarion progress chart in this reporr is
rneanr to sumrnarize geographic progress toward

purting rhe many elements of Responsible Care

in place. More inforrnarion in any of rhese areas

is available upon request.

Through Responsible Care and our EH&S

managemem sysrern we are commirred to total

quaiirv managernenr pracrices, The graph on p. 6

shows how Dow works to conrinuously irnprove

rhe way we manage our products, processes and

operarions. Our product stewardship and Qualiry

Performance acriviries address issues of supplier

parrnerships as well.

Total EH&S Capital

"SS '86 '8i 'SE '89 '90 '91 '92 "93 '94 '9~

During the lo!t few yeor!, capital expenditures for environment,
heolth ond sofety have decreased since a peak in 1991. At the
some time, we hove continued to reduce emissions. This capital
number includes spending to upgrade existing tacuitie« for
EH&S reasons. IIdoes not include any spending for EH&S
portions of new plants.
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PTBs:

Hexachlorobenzene

Mercury compounds

Known carcinogens:

Benzene

Vinyl chloride

Nickel compounds

Chromium compounds

Arsenic compounds

Asbestos

Selected ozone depletors:

Carbon rerrachloride

1. i .l-rrichloroechane

CFC-ll

CFC-12

CFC-113

CFC-114

CFC-115

CFC-123

CFC-500

CFC-502

CFC-1301

H 2402

High volume toxics:

Propylene oxide

1,2 Dichloropropane

1,2 Dichloroerhane (EDC)

1,3 Butadiene

Chloroform

Epichlorohydrin

Erhylene oxide

Formaldehyde

Acrylonirrile

As mentioned on p. 22. Dows goal is to reduce

air and warer ernissions of prioriry compounds

by 75 percem by 2005. Prioriry cornpounds in-

clude persistem. roxic and bioaccumularive

(PTBs) compounds. known human carcinogens.

selecred ozone depletors, and high volume toxic

compounds. These com-

pounds are lisred to rhe
right. We ma}' add com-

pounds to rhis priorirv lisr
as appropriare.

Dow also ser a goai to

reduce chemical emissions

by 50 percem by 2005.

Chemical ernissions exclude
rhe following: cornbustion

compounds (NOx, CO.

CO2• SOx and particu-

lares), nirrogen. hydrogen,

oxygen, mcrhane, alumi-
num and salrs (chlorides,

sulfates, hydroxides, ox-

ides, hypochlorite and

carbonares) .
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For more specific information, please contact Environment, Health & Safety:

Hong Kong • Pacific. 852-2-8797332

Sarnia. On t a r io • Canada 519-339-3495

Sao Paulo. Br az il • La rin Arn e r ica 55-11-5469767

Horgen, Sw ir z e r la n d • Eu r o p e 41 J -728-3089

Midland. Michigan • Un ir e d Sr a re s 5 J 7-636-5863
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. Environment, Health .and Safety

EHS VALU E
Wé will work safely in a manner that promotes the health
and well-being of the individual and the environment.

EHS POLICY
Ir is Alcoa's policy to operare worldwide in a safe, responsible manner

which respects the environment and the health of our employees,
our customers and the communities where we operate. We will not

compromise environmental, health or safety values for profit or production.

All Alcoans are expected to understand, promote and assist in the
implementation of this policy and the accompanying principles.

EHS PRINCIPLES
In suppon of 'Alcoas Enuironmental. Healib and
Safezy Policy. lhe flllowing principies baue bem
developed to prouide additional direction on account-
ability and on specific issues.
• ~ are alLaccountable for confonning with the

EHS Policy: Each ernployee, induding contrac-
ror employees, is responsible for working in a
manner mar respecrs me healrh and safe')' of
me individual and me environment, Such
behavior is a requiremenr of me workplace. Line
managemem, beginning wirh me CEO, is
specifically accounrable for assuring compliance
with me EHS Policy.

• ~ wili work diligently to prevent alL incidents.
Aicoa believes thar ali incidents, induding ill-
nesses. injuries, spills and excursions, whether
immediare, latem or curnulative, can be pre-
vented. Line managemenr is responsible for pro-
viding a workplace thar is designed ro be free of
incidents. and all employees rnusr conrribure to
rhis zoal. Alcoa wil! snonsor environrnenral,
healili and safe')' training co equip employees
wich the skil!s necessary to prevenr incidents.

• ~ wili pracrice sound enuironmental; healtb
and safery management. Alcoa wil! integrare
environrnental. health and saferv managemem
fully wirh business and operaring managernenr
to ensure thar lonz-term and shorr-rerrn envi-
ronmental, healch-and saferv issues are consid-
ered. tozether with rnarker :md economic
aspects. ~when decisions are made regardíng new
and existing faciliries, processes, producrs, ser-
vices, acquisirions and divesrirures.

We are cornmirred ro continuai improvemenr in
all aspects of our environrnental. health and
safery performance.

• ~ will comply with ali applicable latos, regula-
tions and permits, and wili deuelop and empÚJy
more restrictive internai standards where neces-
sary to confonn with Aleoas EHS Policy. We
wil! anticipate environmental, healrh and saferv
issues,.wo~k wich governrnenr officials and orhers
to develop facr-based and reasonable laws, regu-
lations, standards and protoccls, and cake appro-
priare actions which may precede laws or regula-
tions. Alcoa will chalienge inappropriate laws,
regulations and standards when information and
data are available to supporr Alcoas posirion.

• ~ wili audít our operations and report find-
íngs. Alcoa wil! audit each of its operations on a
regular basis ro identiíy srrengths and weakness-
es of the locarions environmental, healch and
safe')' managemem processes and plans and ro
identify actions thar need to be raken to prevem
environmental, health and saferv nroblems or
correct defieiencies. Appropriare managemenr,
which mav indude the Alcoa Board of Direc-
rors, will be informed of the audir findings.

• ~ wílL sponsor acrivities to ímprove the science
of enuironmental; health and safery protection.
Alcoa will sponsor and conduct research and
developmem, including L~C applicarion of
emerging technologies, ro improve our ability ro
predicr, assess, rneasure, reduee and manage rhe
environmemal, health and safery impacts of our
operarions and our products.

~
ALCOA

• ~ wili report on our acrivities. Aleoa will com-
municate prcmptly and openly with individuais
and communities regarding the environmencal,
health and saferv aspecrs and irnpacts of our
operations, as well as with concerned parties
who requesr such information. Alcoa will also
provide an annual Environmemal, Health and
Safe')' reporr that describes our prograrns, plans
and performance. The report wiIl be made
available ro shareholders and the publico

• ~ wili support sustainable deuelopment, the
responsible use of natural resources and energy
conseruation: Alcoa will incorporare sustainable
developmem imo our operarions by imegraring
environrnental, health and saferv considerations
imo all relevam business deeisia'ns. We wil!
achieve cleaner producrion chrough prograrns of
wasre rninirnization and pollution prevention,
including product recyding with specific and
rneasurable reduction rargets. We wil! utilize the
best available informarion to plan and execute
ali projects thar involve exrraction of raw rnare-
rials, or whieh mav restricr the use of natural
resources or irnpact ecosvsrerns. Alcoa wil! strive
to maximize efRciem energy use, conserving
non-renewable resources.

• ~ will supply safe and reliable products and
seruices. Alcoa will cake all reasonable precau-
rions ro assure that rhe producrs and services
rhar Alcoa supplies to irs cusrorners are consis-
rem with the EHS Policv, Cusromers will be
provided complere and accurate producr
informarion.



Words and Actions
We judge ourselves - and are judged by others - by our acrions - fim our words. Bur we firmly believe thar our actions

should be guided by core beliefs or Values mar are common across me geographic, political and cultural breadth of our company.

In 1996 we introduced an integrared Environrnenr, Health and Safery Valuc, Policy and Principies.

As in the three separare policies rhar preceded it, our words are specific and explicit. They leave no room for doubt

as to our priorities and our expecrarions in this crirical area.

We are ofren asked what drives our exrraordinary ernphasis on safery, health and me environment,

Our reasoning is sim pie. The result is importam in its own right, bur we also are convinced mar when we are living up to me

high standards that we have ser for ourseives in environrnent, health and safery - ali áreas of our business benefir.

The progress we are making and the success we enjoyed in 1996 tell us we are right.

An Incident-free Workplace
In safery, 1996 was the ninth consecutive year of progress roward our goal of zero injuries. Our worldwide Losr \Vork Day

incidence rate as compareci to D.S, indusrry has moved from 1/3 me D.S. rare in 1987 to lho for ali of 1996. Ar the end of

1996 we were operating dose to 1120 of me U.S, rare with a new record low of 0.41 Lost Work Days per 200,000 hours worked.

We are jusrifiably proud of rhis progress, bur we will be sarisfied only when we reach our goal of an incident-free workplace.

Partners with Yale School of Medicine
To advance our efforrs in occupational and environmenral health, we enrered imo a parrnership with Yale School of

Medicine. In rhis innovarive arrangemenr, the school's Occuparional and Environrnenral Medicine Program will work with

our imernal sraff on company-wide occuparional health issues and programs, bringing an extraordinary

breadrh of expertise to Alcoa that would otherwise be unobtainable.

Celebrating Environmental Excellence
In May we were greatly honored to receive The World Environrnenral Cenrer's (WEC) 1996 Gold Medal for

Inremational Corporare Environmenral Achievernent. We accepred rhis prestigious award on behalf of our 76,800

Alcoans worldwide who translate our words imo actions each and every day, The event was a tribute to them.

Proud Yes. Content No.
As we turn me page to 1997 and beyond, me pace will be even quicker and our environrnental, health and safery goals

will be more ambirious - with heavy ernphasis on metrics, managemem systerns and inregrarion imo business and tine

processes. But as we have learned and firrnly believe - the rewards are weIl worrh ir.

Marcn 28, 1997

Paul H. O'Neill
Chairman 01the Board

and Cbief Executiue O./ficer

Richard B. Kelson
Exeaaiue Vice Presidem

Enuironment, Healtb and Safe!)!

and General COZ/.I1se/



PROGRESS REPORT

In last year's EHS Annual Repore we included

a sampling of environmental, healrh and safery

objecrives from AlcÓàs'1996 Business Unir

Operaring Plans wirh a promise of a follow-up report rhis

year. Look for rhern rhroughour rhis report enritled,

"Progress Report."

Leadership and Accountability
Alcoa is organized imo 21 business
units with 178 operaring locarions in
28 counrries. Each unir is indepen-
dently managed as a responsive, stand-
alone enrerprise with its own financial
ano nonfinancial goals. Business unir
presidems are directly accoumable for
their units' environrnental, health and
safery performance. AlI Alcoa ernploy-
ees - 76,800 worldwide - share rhis
accounrability,

In 1996, a concepr of environmemal,
healrh and safery Regional Service
Centers was introduced ro better
leverage resources and share technol-
ogy and best pracrices across business
units. Four centers - North America,
Europe, Ausrralia and Latin America
- assist the units in achieving world-
leading performance.

The Executive Vice President - EHS
and General Counsel reporrs direcdy
to Alcoas Chairman and is one of 12
members of the company's

E H S I P L E S

We are ai

conforming

E H S

We will
practic~sound

';~~GM::;;:,~.-
envi r.onernenta I,

1~-~~;.~·;'~
health and safety

management.

Executive Council. An internal EHS
Advisory Council of senior business
managers rneets rwice a year to offer
input, counsel and advice on environ-
mental, health and safety policy and
strategy.

Alcoa's Board of Direcrors takes an
acrive role in monitoring rhe cornpa-
ny's EHS performance with regularly
scheduled reporrs and reviews.

Business Integration
Each business unir presidem is
accountable for developing yearly
operating plans that must include
qualitarive and quantitative environ-
mental, health and safety performance
goals based on me unit's specific
circumstances and processes.

e EHS Policy.

EHS Metrics
In 1996, Alcoa added new rigor to
rhis process by including environ-
mental, health and safery rnetrics
imo the operating planning process
against which ali unirs are expecred
to develop baselines and measure
progresso

The metrics supporr Alcoas principies
of incidem prevention, compliance
wirh regularions and standards, pollu-
tion prevention, efficiem use of natural
resources, energy conservation and
prornoring the health ano well-being
of Alcoa ernployees and communiries.

Quarterly Performance Reviews
Business presidents review their
units' performance regularly - in
rnosr cases once a calendar quarrer
- with members of Alcoa senior
managemenr. Environmenral, health
and safery topics are given prioriry
status ar these rneetings as a rop item
on me agenda.

PROGRESS REPORT

Alcoa Forged Products

Words

"Develop an imp/ementction plcn for
ISO 14001 Management Program ot

Cleve/cnd (Ohio) Works."

Actions
"Clevelond Works developed an
ISO 14001 Gap Analysis and

Impiementation P!an in 1996. In 1997
we wili check customer support to ensure

that the progrom adds value."



Environmental and
Health & Safety Audits
Alcoas internal srandards call for
each faciliry to have a corporare
Environrnenral and Healrh & Safety
audir ar leasr once every three years,
crearing a consranr vigil in which
progress is achieved with every pass-
ing cyde. Audir findings deemed
"excellenr" are widely communicared
among alI locarions to provide case
models and promote rechnology
transfer,

Following an audit, rhe faciliry man-
ager must prepare a derailed Audit
Response and Action Plan that ana-
lyzes the nature of the deficiencies
and ourlines correcrive actions that
will be taken. Progress repons are
submitted during the year. In the
case of unsarisfacrory findings, a fol-
low-up audit is conducted a year
after the plan is submitted.

PROGRESS REPORT

Alcoa Fuji.kura Ltd. (AFL)

Words
"Perform heolth ond sofety

self-oudits ond occelerote improvements
in weok oreos of heolth ond sofety

self-oudits within 10 dovs."

Actions
"AFL operoting locations worldwide
(40 in 011) utilized heolth ond sofety

self-ouditing os on incident prevention
tool in 1996. Weak oreos were

cddressed ond communicoted via weekly
progress ond cctivity reports to AFL's

business unit president."

E H S P P L E S

We will auditeur operations
~:,:·~i~tt~~~.

and reporl'''findings.

Newly acquired faciIicies also are sub-
jecred ro rough scruciny. More rhan
44 corporate environrnental, healrh
and safery acquisirion assessmenrs
were conducted in 1996. Deficien-
cies found during these assessments
rnust be addressed by purcing correc-
tive acrion plans in place thar enable
the faciliry to meer Alcoas rigorous
environmental, health and safery
expecrarions.

95% Receive Satisfactory
Environmental Audit Rating
During 1996, environmental audits
were conducted ar 17 sites in the
United Srates and 22 ar operations in
other countries. Of those 39 sites, 37
locations, or 95%, received a sarisfac-
rory rating, Two sires received an
unsarisfacrory raring.

E H S p~ I P L E S
~

to prevent
011 incidents.

Health and Safety Audits Focus
on Four CriticaI Areas
Alcoa conducred 20 corporare healrh
and safery audirs ar locarions rhrough-
out the world. Bur these audits had a
new emphasis in 1996. Alcoa busi-
ness unir presidents seized this process
as a tool in their fighr to eliminare
faraliries among ernployees and on-
site contractors, During the year they
iniriared a procedure whereby any
planr thar failed to receive an ade-
quare raring in four crirical areas
(Lock-ourfTag-our; Fall Protection:
Mobile Equipment; and Confined
Spaces) would undergo a follow-up
audir in rhe following year. Analysis
has shown rhat a good or superior
performance in these areas is an
irnportant predicror of a strong over-
all safery programo Of the 20 audits
conducred, 20% received a "Good"
or berrer in all of rhe four critical
audit areas.

3
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Words

Aleoa Industrial Chemicals (ICD)

"Conduci annuo/ environmentol self-oudils
010/1 Industrial Chemicals' locotions."

Actions
"In 1996, 011 Alcoo Industrial Chemicols'

lacotions [17 warldwide) used
environmental self-oudits as a tool
for improvement, except where a

corporote environmental audit was
performed or immediotely due."



Alcoa Worldwide
lost Work Day Injury Frequency Rate
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Aleoa Aurornotive Strucrures, Europe

Words
"Every employee of Alcoa Aulomolíve

Struclures GmbH wílt receive Rool Cause Ana/ysís
traíníng by yeor-end 1996, and thís procedure will be

vigorously app/íed lo ali accident invesligalíons."

Actions
"A eomprehensive Safety Aworeness progrom

wos eondueted for 011 employees (230 in 011). The
plont, locoted in Soest, Germony, ochieved 25%

improvement in its Serious Injury Frequency Rate."

"Real Time" Safety Statistics
Alcoàs safety programs involve systern-
atic sharing of information among ali
178 operating locations worldwide.
Thar proeess made a quanrum leap
in rimeliness, with the introduction
of a Real Time Safery Data Systern
(RTSDS) using the Aleoa Intranet.
The systern went online July 8. Safery
incidents are recorded directly inro the
RTSDS as rhey oecur, and me data is
available throughout the nerwork. The
user can see what is happeníng in real
time and can "drill down" to identify
the root causes and preventive actions
taken on any incidem. A spreadsheet
tie-in permits immediate charting of
data by type of hazard, losr work days,
locacion, country or other criteria,
Sueeess of the system is evident in its

Alcoa Wondwide Fatalities
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~ Two Aleoa emlJ:oyees ano one contra{'ro~
emoloyee lost tneir ti-es in wo,k~re!cred
inticents.

use, as users access informacion every
rninute of the day, every day.

24-Hour Notice
Underscoring safety as Alcoas top
inrernal priority, the Executive Coun-
cil issued a requirement that any Lost
Work Day incidem be reporred ver-
bally to me Execucive Council and to
Corporare Safery within 24 hours. A
brief writren description of the inci-
dem - which can be entered by way
of the new Real Time Safery Data
Sysrern - is also required within 24
hours. Prioriry reporting of Losr
Work Day incidenrs has heightened
awareness of rhe types and frequency
of disabling injuries, alerting leader-
ship to incident trends and where to
focus preventive efforts.

Yale Teams Up with Alcoa
In an innovative arrangement, Alcoa
and Yale Universiry School of Medi-
cine will work rogerher on issues of
occupational and environrnental
health. The Yale program, directed
by Mark R. Cullen, M.D., professor
of medicine and epidemiology, will
work wirh Alcoàs medical and occu-
pational health staff tO provide ser-
vices rhar previously have been deliv-

Aleoa Worldwide Major lncidents

Cnernical
Molten Metal

Electnal
Fali

Fire/ExPloslo~ ------'
Producticn Ec;uipmer,~ -------'

Mcbile Ec;uipmen:: ----------'

Dato reoresents 1996 incidents.

L.

ered by inrernal personneL This
srare-of-rhe-art parrnership is likened
to the historie change of a century
ago when medi cal schools and hospi- .
tals joined to provide the highest
possible standard of clinical care.

.... :,. i.:...

Alcoa Automotive Strucmres,
North America

PROGRESS REPORT

Words
"Our prímory objeclíve for our new

Northwood (Ohio) focíli/y is lo statt up our
plonl, new processes ond new products

wílhout ínjuríng our peop/e. We will
ropidly build our process ond risk

knowledge lo achieve Alcoa's average
injury raies or bel/er by 1997, using lhe

new incident definítions." . '''',:"' .

Actions .~
'\~ .•.

"The new Northwood faeility .~
began operation in lote 1995 ond <~.

experienced zero Lost Work Day incidenls~,~
through 1996. Our Total Recordoble _~:~

incidents - using lhe new inciden! deíin..~Jt
tions - are higher rhcn Alcoo's overoge -. >..
representing a primary focus for 1997." 5:!-~..."".-;~

.:';~~



Alcoa U.S.
Toxic Chemical Releases
Reported under SARATitle III
(% representsreduction jrom bcseline
year 1988)

16_

12
__ 5

~ 10_
-36% -36% -38%

2 _._

_ 3

_24_

0 _
88 90 91 92 93 94 95

Preventing Waste and Pol\ution
Alcoa locarions worldwide are taking
decisive action to reduce wasre,
prevem pollution, and recycle spent
materials. Cases in poinr:
• Dauenport (Iou/a) Wórks and Alcoa
Fujikura at Sparranburg (South Car-
olina) won EPA recognition for pol-
lution and waste reduction programs
in 1996.
• Alcoa Technical Center earned Penn-
sylvaniàs Environmental Exellence
Award for reductions of 66% in solid
waste and 91% in hazardous wastes
shipped offsire - saving $7.1 million
sinee 1991.
• Poços de Caldos in Brazillaunched
initiatives to reduce wastes and
pollution in srnelting, refining,
rnaterials, powder and cable.
• Tennessee Operations primary metais
group achieved a 42% reduecion in tar-
geted waste against a 1996 goal of 10%.
• Massena (New York) Smelting
redueed waste and em disposal COSts
in half for alurnina/bath mixtures
and carbon materials. Its used baking
furnaee refracrory is now being sold
in Canada to make high alumina
eements.
• Warrick (Indiana) Smelting em one
of its largest waste streams, spenr car-

6
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Aleoa u.s.
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bon bake furnaee refraetory, by 68%
in 1996 through souree reduction
and recycling.
• Rockdale (Texas) and Tennessee use
refractory briek for land eontouring.
• Wenatchee (Washington) reuses brick
in baking furnaee rebuilds.
• Northwest Alloys (Addy, Washington)
is markering fertilizers made from
recycled by-products of its magnesium
production processo

-Goal: 50%
Achieved: 63%
If voluntary action is a sign of com-
rnitment, then surpassing a voluntary
goal is a measure of me depth of that
commitmenr. The U.S. Environmen-
tal Protecrion Agency has praised
Alcoa for its participarion in a volun-
rary program, begun in 1990, to
reduce releases of 17 chernicals 33%
by 1992 and 50% by 1995.

By me end of 1995, Alcoàs U.S. loca-
tions had aehieved a 63% reducrion
- me equivalent of more than 4 mil-
lion pounds of chemica!s annually.
The EPA reeognized Alcoa Fujikuràs
Sparransburg, South Carolina, faciliry
for eliminating one of me targeted
compounds.
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Aleoa U.S.
Releases of Ozone-Depleting Substances
Reported under SARATitle IH
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year 1988j
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With HCFC-22
- Without HCFC-22
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Words

Aerospace/Commercial Roiled Products

"Reduce EPASARA Tif/e 111emissions by
35% from 1995 {estimated} emissions for an 83%

reduction from 1988 boseline."

Actions
"Our goal of 35% reduclion from the 1995

levei was exceeded. Estimated emissions reduclions
from 1995 to 1996 are 42%. This gives us an overall

reduction of 76% from base year 1988.'"

* 1996 totcls reflect the cddilion of roiÍ Opero!ions.

21 Business Units:
21 Plans for Health
Alcoas EHS Principies state, "All inci-
dents ... whether immediate, latem
or eurnulative ... can be prevented."
Worldwide Health Prorocols lay me
groundwork for achievement of this
goal, eovering sueh fundamentals as
qualifications of health professionals,
medica1and industrial hygiene records
management, medica1 surveillanee,
and conservation of hearing. ln 1996,
each Aleoa business unit was asked to
develop an action plan to conform
with me requirements of me Health
Protocols. The December '96 tally: all
21 business units had implernentation
plans in plaee against which to track
progresso



Alcoa Worldwide Alcoa Woridwide
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Atcoa Woridwide
Smelting Operations
Fluolide Emissions
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" Aiumars São Luis smelter in Brazii is
one of the wotid's best controlled
smeiters ~·;;than average rate Df fluoride
emissions Df less thcn 0.50 pounds per
ton (0.25 kg per metric ton}.

PROGRESS REPORT

A1coaPrimary Metais

Words
"Establish pollution prevention qoais ai

each Primary Melais location with quarterly
90015 for 1996. Continue Divisional

Pollution Prevention Team."

Actions
"Goals were established at each location.
As one example, Sadin (North Carolina)
Works successfully reduced the amount of
waste from its focility (Net Facility Waste

Ratio) by 52% in 1996 compared to 1995.
The Primary MetaIs Pollution Prevention
Team was rechartered in 1996 to help
reduce operating costs and eliminate

harmful emissions to cir, water and land."

World Experts on
Occupational Health
A1eoa is expanding its EH5 commit-
rnent to inelude an exrernal Occupa-
tional and Environmental Hea1th
Advisory Council. The council's
members will be drawn from profes-
sionals - initially academics - who
are among the leading experts in alu-
minum and hea1th issues. They will
have a dual mission: to provide scien-
tifie liaison with Alcoa-sponsored
research worldwide; and to assist the
eompany in disseminating research
findings to A1eoaemployees and com-
municies and to regulatory agencies.

Green Lights: An Update
As a partner in the EPA Green Lights
Program, A1coaalready has won
reeognicion for saving energy by
installing effieiem lighcing systerns.
Through 1996, 33 million square feet
of floor spaee in U. 5. faeilicieshad
been surveyed to identify areas where
upgrades would resulr in significant
energy eonservacion. Some 30% of
those areas met Green Lights criteria
for upgrading with high-efficiency
systerns. 50 far, more than 7 million
square feer have been eonverted, and
additional areas will be cornplered in

... ~.

1997. Energy reduecions from
upgrades made sinee 1987 exceed
24 million kwh per year.

Life Cycle Profile:
A1uminum and Cars

impacts are involved when a carmaker
chooses a material? Ford, General'
Motors and Chrysler have asked
aluminum, steel and plascie suppliers
to help them create a holiscie eC<)!OQ1':;',';

cal profile of today's mid-size passen-
ger vehieles as a basis for future
improvemenrs. In the fali of 1996, .
working with the Aluminum ~~U<. ••••-

tion, A1coaorganized and conducred
a eomprehensive life cyele inventory
of primary and secondary aluminum
processing. Data was collected on
energy, water and materiaIs consump-
tion as well as emissions, wastewater ,
and solid wastes in rnining, refining, .
smelcing and fabricacing faciliciesrep- \ .•
resenting 89% of the North American .
aluminum indusuy. After data vali-
dation and modeling, a life cycle pro- ~
file of aluminum autornotive productS
will be published in 1997.
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Alcoa Rigid Packaging

Words
"An environmentol plan has been

developed linking measurable
environmenta/ improvements with
business objectives, including lhe
cost-effective eliminotiot: of waste.

7996 p/ans include a 70% cost
reduction of torgeted waste in 7996

against lhe base year. 7995."

Actions
"Torgeted woste cost reduction
gools were ochieved for 1996.

Woste volume reductions olso were
ochieved, exceedíng targeted

volume gools by 100%."

""oturol Ways to
Eliminate PCBs
Bioremediation is the use of narurally
occurring processes to lessen or elirni-
nare pollution. Alcoa a!ready has
established itself as a leading researcher
in bioremediation of polychlorinated
biphenyls (PCBs). Now the U.S.
Departmem of Energy has awarded
the Alcoa EHS Technology Center
a three-year, $440,300 contract to
srudy how PCBs are affecred in soil,

Aleoa U.5.
Hazardous Waste Generation
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Represents dota jrom
37 Aleoa u.s. iocations

_ New bcseline
73 Aleoo U.S. locotions -
includes nazordous.
speciai and PCB wastes

sludge and sedirnents, and how to
accelerate natura! remediation
processes. Alcoa will partner with
the Stare University ofNew York
ar Buffalo on the projecr.

Is It a Park or Is It a Plant?
Alcoa Aluminio's Alumar refinery
and smelter complex at São Luis,
Brazil, has opened an environmental
park with 4,500 acres of native forest
and more than 200 species of flora,
insects, birds and animals. The first
park in the Maranhão region to be
builr inside a plant site, this environ-
menta! center is open to employees
and their families, students, scientists
and the community.

E H S
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U.s. Sites Used to Treat,
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Alcoa Hazardous Waste
and Redaim Solvents

200 _

150
o;
.~
'õ' 100~~
":iE

50

o __ ~ __ ~_~_
1991 1995 199ó

- Ireotment ano
Disposal Sites

""' •.' '.. Contract Parts-woshing
Oisposal Sites

Somewhere to Tum
When an employee has persona! dif-
ficulties - family or financia! prob-
lems, an aging parent, a child's sub-
stance abuse or other preoccuparions
- rhe situation can affect nor on1y
the indívidual's peace of mind, but
also job performance, safety, quality
and the work.of others. During
1996, Alcoa expanded irs effortsto
provide high-qualiry Employee Assis-
rance Programs (EAP) to Alcoans,
their spouses and dependents, with
EAP locations in the United States,
Jamaica, Brazil, Australia and Ger-
many. Alcoàs expatriares have access
to EAP services through a contracr
with a worldwide service provider.

I P l E S

ronmental,
proteetion.



Aleoa U.S.
Underground Storage Tanks*
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ComplianceLine
At Alcoa U.S. locations, a roll-free
number gives employees a confiden-
tial way to express concerns, to
rep")rt possible violations of local,
state or federallaws or company pol-
icy, or to ask questions on potential
compliance issues. When a concern
is reported, Alcoa reviews the rnatter
and determines the appropriate rnan-
ner in which to investigare, if neces-
sary. In 1996, 17 ca11s,or about
13% of the total calls, were placed
to this number on environmental,
health or safety matters. AlI matters
were reviewed and resolved.

E H S 1 P L E S

Aleoa Worláwide
Underground Storage Tanks
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Giving Generously
Alcoa Founclation has been awarding
grams in supporr of programs,
services and projects in education,
health, welfare and civic and com-
rnuniry development for more than
four decades. In 1996, the Founda-
tion awarded more than 2,264 granrs
roraling $12.87 million. Separate
grants from Alcoa Aluminio S.A.
and the Alcoa Cultural and Phi1an-
thropic Instirute in Brazil rotaled
an additional $938,710.

Almost 25%, or about $3.2 rnillion,
of Alcoa Foundation grants was
given in supporr of wide-ranging
environmental, medical, health,
wellness and safety issues.

We will eomply with ali

applieable law:s, regulations and

lop and employ
more restrie ai standards

where neeessaryto conform with

Alcoa's EHS Policy.
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A1coa Packaging Equipment

"Complete a hozard identification .
and risk assessment for any new

product, including the development
of a produd safety checklist. "

Words

Actions

'.~
"'.

"Ou r product development process
includes hozard ond risk identificotion

and assessment. Recently, we completed
the anolysis applying our product safely.

ehecklist to our new Diomond Kr>t1vn,nker··

ean manufaeturing mochine."



Alcoa U.S.
Water Permit Exceedences'
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Safety after the Sale
Alcoas safery commitment extends
beyond the workplace - to customers
who use whar we make. Alcoa prod-
ucts must be safe to use and backed
up by complete, clear and accurate
product inforrnation, In 1996, Alcoa
product safety teams were ar work in a
number of business units, and prod-
uct safery/integrity training was con-
ducted ar nine locations. Results:
berter controls and documentation of
product safery efforrs. At the end of
the year, open product liabiliry claims
were 8% lower than at year-end 1995.
Our goal: zero injuries to customers
while using our products.

Click Here!
Alcoa employees everywhere now
have quick and easy access to bench-
mark technologies, inforrnation and
resources via the Alcoa Intranet.
The new EHS Home Page offers a
library, learning cenrer, Alcoa EHS
performance data and other useful
information.

Through the EHS Home Page, infor-
marion crísscrosses the conrinents
from one locarion to another in a

U.S. Aluminum Can
Recycling Rate
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rnarter of seconds, thereby collapsing
cycle time for critical activities and
creating a huge knowledge warehouse.

One of the features of the EHS Home
Page is a link to imporrant environ-
mental, health and safety documents
that pertain to matrers of policy and
rnandatory procedures. Some of these
documents are available in Durch,
German, Italian, Spanish and Hun-
garian, as well as Englísh. EHS will
continue to upgrade the site with
technical and contem enhancements
and in response to users' comments.

PROGRESS REPORT

Northwest Alloys, Inc.

Words
"/mplement a plant-wide trainíng

process thot wíl/ increase environmenlol
awareness, knowledge of applicabJe

regulalions and speciiic skílls_"

Actions
"Siqnificont reorgcnizolionol issues
within our business unil deloyed lhe

comple!ion of this objeclive. II is,
however, o priority for 1997."

Alcoa U.S.
Worker's (ompensation Claims
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EHS Courses from 101 to Ph.D.
EHS launched an arnbitious effort to
ensure that all Alcoans can obtain the
environrnental, health and safety
knowledge and skills they need to per-
form their jobs. An EHS curricu!um
was developed as a guide to provide
recommendations for courses by target
audiences. Some courses are recom-
mended for everyone in a particular
job; other courses are recornmended
for specific rasks, such as rraining in
the proper use of personal prorective
eqwpment.

Because ir offers a variety of choices
based on individual needs and skill
levels, the EHS curricu!um can be used
to develop annual training plans and
priorities. The curricu!um is locared
on the EHS Home Page with links to
course materiais so that Alcoa users
around me globe can download train-
ing rnarerials, such as instructors guides
and overheads in JUSta few "clicks."
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1996 External Environmental, Health and Safety Awards

World Environment Center (WEC)
Gold Medal for Intemational Cor-
porate Environmental Achievement
Alcoa recognized for "world class comrnit-

rnenr ro continuous environrnenral

improvement through training, research

and applicarion."

Pennsylvania Governor's Award
for Environmental Excellence in
Pollution Prevention
Alcoa Technical Center (Pennsylvania)

recognizcd for irs Wasre Minimizarion

Programo This program realized a 57.1

million cosr saving through a 66% reduc-

tion in total solid waste, a 91 % reduction

in hazardous waste, and a 73% reducrion
of wasre managemem cosr since 1991.

Liberty Mutual Gold Award
Alcoa Building Producrs (Stuarts Draft,

Virginia) recognized for irs conrinuing
commirrnenr to safery, wirh an injury rate

less than half of me indusrry average.

The National Safety
Coundl Labor Division
Davenporr Works' (Iowa) IBEW Local

1379 and the ABGWIU Local 105

received the Award of Honor, rhe highesr
award given each year to any union local.

PROGRESS REPORT

Aleoa of Australia, Limited

Words
"Establish processes and methodologies

to assess community feedback
and ottitudes."

Actions
"A community consultotion process

tailored to local circumstances nas been
estoblished at 011Alcoa of Australia

Iocations wnere no formal process exisied
previously. In addition to direct community

feedback ITom these processes,
Alcoos Western Australion operations ond
Portlond Smelter Services have estoblished

externai consultoncies io underiake regular
surveys of community perception."

Manpower Inc. "5afety
Partner Award"
Alcoa Memory Producrs (Ohio) recog-

nized for its safery progra.rn and culture.

Australian Cinematographers'
50ciety
Porcland Srnelrer (Vicroria, Austrália)

recognized for its Engraved in Stone
videorape in Alcoas Healrh and Safery

Ma.nagemenr Sysrem videorape series
developed for worldwide Alcoa use.

National Landcare Award,
Landcare of Australia
Alcoa of Austrália recognized for irs

"on the ground" contriburion lO Land-
care. The Landcare Projecr was cited by
the Prernier, Richard Court, as a pilor

for rhe adoprion of best land ma.nage-

ment pracrices.

First Patron of the
Landcare Foundation
Alcoa of Ausrralia's former chairman,

Sir Arvi Parbo. inaugurated as rhe Fim

Patron of rhe Landcare Foundation (Vic-

teria, Australia) for his "significam contri-
bucion (O environmenral improvernent

and the Landcare movement."

Victorian Workcover Authority
Health and Safety Award
Poinr Henry (Victoria, Austrália)

recognized for excellence and innovation
in workplace health and safery for its

Home Health & Safery Programo

The Honoroble Premier's Award
for Innovation in Industry - Work
Proctices that Support Families
Alcoa of Ausualia (Wesrern Austrália

Operarions) recognized for its Work and

Family programo

Greening Australia Inc.
Alcoa of Austrália (Western Australia

Operations) recognized for 15 years of

parrnership.

Western Australia Department
of Minerais and Energy
Alcoa of Ausualia (Western Ausualia

Operarions) recognized for "Inregrarion

of Mining and Environrnenral Manage-

ment using Geographic lnformarion

Systerns."

State Govemment Award for
Cleaner Production
Portland Smelrer (Vicroria, Ausrralia)

recognized by Conservation and Land

Managemem Minister Teha.n for irs on-

going cornrnitmenr ro rhe deveiopmenr

of cleaner technology.

1996 US International Film
and Video Festival
Porrland Smelrer (Vicroria, Australia)

recognized for videorape productions

One Planei: One Plan, an environmental
videotape produced for Alcoa Fujikura

Lrd.

National Safety Awards, Jamaica
Alcoa Minerals of Jamaica, L. L. C.
recognized for mining safery.

British Safety Council Award
Waunarlwydd Works (Swansea, Wales)

recognized for outsranding safery

performance.

State of Ohio, Division of Safety
and Hygiene and the Greater
Cleveland Safety Council
Cleveland Works (Ohio) recognized for
safery performance among companies in

Ohio.

Forging Industry Association
Cleveland Works (Ohio) recognized

for lowest Disabling Injury Rate among
U.S. forging companies with over 326

ernployees. (Cleveland 0.51 VS. me
indusrry average of 8.6).

"Manuel Acuna" Award
Alcoa Fujikura Lrd. (Acuna, Mexico)

recognized by me ciry of Acuna for its
posirive impact to me overall communiry.
including ecological progra.ms.



Liberty Mutual Silver Award
Alcoa Fujikura Ltd. Dixiewire (Nashville.

Tennessee) recognized for 1,000,000

workhours withour a Lost Work Day
incidenr, injury rare less than 50% of rhe

Srandard Industrial Code (SIC) Industry
Standard and c1aims less than 50% of

premlUm.

U.S. EPA33/50 Valuntary
Pollution Prevention Program
Alcoa Fujikura Lrd. (Sparranburg,

Souch Carolina) recognized by me D.S.

Environmenral Prorecrion Agency for

U.S. EPA volunrary 33/50 pollucion
prevention efforrs.

U.S. EPA33/50 Voluntary
Pollution Prevention Program
Davenport Works (Iowa) recognized by
the D.S. Environrnenral Protection

Agency for D.S. EPA volumary 33/50

pollurion prevemion efforrs.

Fort Meade Community Award
Alcoa Industrial Chemicals (Fort Meade,

Florida) recognized for supporr of a child
safery program entitled "Kid Town," a

local initiative to teach traffic safery to

children in me arca.

State Enviranmental Foundation
Fritz:Miller Award
Alcoa Alumínio SA. (Lages, Brazil) for

irs iniciarives in me environmemal arca in

me Stare of Santa Catarina.

Brazil's Accident Prevention
Association
Alurnar (São Luis, Brazil) recognized

for me sixth consecutive year wirhin me
metallurgical indusrry category for safery

performance.

Federation of Industry of the
State of Minas Gerais (FIEMG)
Alcoa Aluminio SA. (Poços de Caldas,
Brazil) recognized by Brazil's Education

Ministry, me Minas Gerais Srare Educa-
rion Departmenr, UNICEF and FIEMG

for rwo communiry projects, Managers
for me Future and Safery.

Delmiro Gouveia Prize from
the State of Pernambuco
Alcoa Aluminio SA. (Itapissuma, Brazil)

recognized for achieving excellence in rhe

environmenr, rnarket developrnenr and

project and process managernem.

City of São Luis "La Ravardiere
Medal"
Alumar (São Luis, Brazil) Environrnental

Manager, Mauricio Macedo, recognized

for conrriburions regarding environrnenral

programs.

British Safety Council
National Safety Award
Alcoa Extruded Producrs (Swansea, Wales)

recognized for safery performance wirh

an injury-frequency rare 20% below the
national average.

Western Pennsylvania
Safety Council "Outstanding
Achievement Award"
Alcoa Technical Center (Pennsylvania)

recognized for outsranding accident
prevention performance in occupational
safery.

1996 Eco Award
Alumar (São Luis, Brazil) recognized by
the American Chamber of Commerce in

Brazil for its assistance in me establish-

menr of cornrnuniry farms in the Stare
of Maranhão.

Industrial Innovation Award
Alcoa Aluminio S.A. (Irapissurna, Brazil)

recognized as "The Best Company in me
Srate" by rhe Federation of Industry of

the Srate of Pernambuco (FIEPE) for
technology developrnenr, rnarket

deploymenr, environmenral aspects
and company Values.

Indiana Governor's Award
Warrick Srnelrer (Indiana) recognized for
excellence in recycling for work relared

to rhe reduction of spenr carbon bake
furnace refractory,

PROGRESS REPORT

Latin America and Aleoa Aluminio S.A.

Words
"In support of the 7996 Heolth Milestones,

Alcoa Aluminio's health and industrial
hygiene plans inc/ude: sfart implementation

of Worldwide Healfh Protoco/s; define a
specihc measurement system and eslablish

targefs lo reduce lhe number of
occupotionot exposures obove the
lolerance limits; deve/op technical

qualifica/ions for health and industrial
hygiene professionals; and conlinue

lhe very successful VivaVida (Wellness/
Quality of Ufe Program)."

Actions----_._---------
"Ou r health ond industrial hygiene
plons ore on trock ond ore being

implemented oi eoch locotion. Progress
will be meosured through Alcoo's EHS
Metrics system ond our business unit

"Bolonced Scorecord." More than
225 VivaVida (Wellness/Quality of

life Program) aciivities were held
for employees and their fomilies.

When totaled, participation in ali of the
programs was more than 55,000."

11
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Aleoa 1996 Revenues by Segment

Nonatuminum Products
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ABOUT ALeOA

Employee safety, such as incidents related to:

• mobile equiprnent
• electrical hazards
• production equiprnent
• fires, explosions and burns
• falls
• strains and sprains

Employee health, such as exposures to:

• heat
• dusr
• noise
• fumes
• certain toxic chernicals
• repeti tive motion

Alcoa is the world's leading producer of aluminum and alumina, serving customers in the packaging, auto motive,
aerospace, construction and other rnarkets with a variery of fabricated and finished products.

Alcoa's net sales in 1996 were $13.1 billion, and net income was $514.9 million. Before special charges, net
income was $637 million. The company shipped 2,841,000 rnetric tons of aluminum products during 1996.

About 61% of the company's 1996 revenues were from aluminum products.

Alcoa's remediation reserve balance at the end of 1996 was $271 million, and reflects the most probable costs to
remediare identified environmental condicions for which costs can be reasonably estimated. During the year,

Alcoa focused its rernediation efforts on 16 priority locations, twO of which have been listed on the EP.Ns
Nacional Priorities List, Aleoa also is involved with 42 other Superfund-designated sites. The majority of these

sites are joimly funded by a large number of cornpanies, and Alcoas identified liability is relacively small.

Potential Environmental, Health and Safety Impacts
Alcoa has always taken a leadership role in the aluminum industry by developing and implemenring rechnologies and practices thar would
mitigare human, ecological or environrnental impacrs from irs processes. Some of these porential irnpacts are:

Ecological and environrnental issues, such as:
• impacts on the physical and natural

errvironrnent from mining ore
• impacts on ambient air, as well as surfuce

and ground water
• energy consumption in the aluminum

smelting process
• impacts on regional air qualiry
• global environrnental impacts
• bauxite residue managemem
• disposal of spem potlining
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PROGRESS

INTRODUCTION
We are pleased to make available Dul'ont's
1994 Safety. Health and Environmental
Progress Report.

This year's repor! opens with an update
O/l our progress toward meeting our corpo-
rate goals, and with the introduction of our
/lew Safety. Healtn and Environmental
Commitment. which replaces our previous
environmental policy.

Thefollowing section highlighis Duhonts
participation in Responsible Care" and
Strategies for Today's Environmental
Partnership". and especially our support of
and involvement in the communities in which
we operare. Finally, we have added this year
a collection of stories and pictures that high-
light the creativity and innovation of DuPont
employees around the world.

As in previous years, the report was
developed using the Public Environmental
Reporting Initiative (PERI) guidelinesfor
disclosure in environmental reports.

Comments and questions about the
report and DuPont' s performance are
welcome, and a reply card is attached
for your convenience.

TOWARD G O A L S

LOST WORKDAY CASES., .INDUSTRY SAFETY LEADERSHIP

Goal ... Zero

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
Chemícal Industry

0.2~"';'4~U%iilUCâlfriiltêl~êt.~ .07
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ttost workaav cases per 200,000 hours worked)

Duhont and its energy subsidiary. Conoco. are safetv leaders in
lhe chemical and petroleum industries. The combined Dul'ont rale
for global operations shows that Duhont is 10 Times better than the
comparative industry averages. Comparative data isfor the V.S ..
provided by lhe National Safety Council and the American
Petroleum Institute.

ENVIRONMEl'<'T AL AND TRANSPORTA nON lNClDENTS

Goal. ..Zero

138

'i'; Environrnental

"I' Transportation

60

t .'
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Major environmental incidents continue 10 decline. Category "A .'
incidents are defined as inadvertent spi/ls. leaks or releases that
could have off-site impacto result in disruption to a plant area out-
side the release zone ar exceed a Duhont-set reponable quantity.
A major transportation incident is one that causes a substantial
release to the environment. afire or explosion. ar a death or injurv
requiring hospital treatment. (Chemicals & Specialties onlv.i



THE

SAFETY, HEALTH AND

DUPONT COMMITMENT

THE ENVIRONMENT

We affirm to alI our stakeholders. including our emp1oyees. customers. shareholders and the publico that we will conduct our
business with respect and care for the environment. We wil! implement those strategies that build successful businesses and
achieve the greatest benefit for alJ our stakeholders without compromising the ability of future generations to meet their needs.

We will continuously improve our practices in light of advances in technology and new understandings in safety, health and
environmental science. We will make consistent, measurable progress in implementing this Commitment throughout our world-
wide operations. DuPom supports lhe chemical industry's Responsible Care" and lhe oil industry 's Strategies for Todays

Environmental Partnership" as key programs to achieve this Commitment.

Highest Standards ofPerformance,
Business Excellence

We will adhere to the highest stan-
dards for the safe operation of facilities
and the protection of our environrnent,
our ernployees, our customers and the
peop1e of the communities in which
we do business.

We will strengthen our businesses
by making safety, health and environ-
mental issues an integral part of aIl
business activities and by continuously
striving to align our businesses with
public expectations.

Goal of Zero Injuries,
Illnesses and Incidents

We believe that all injuries and
occupational illnesses, as well as safety
and environmental incidents, are pre-
ventable, and our goal for alI ofthem
is zero. We will promote off-the-job
safety for our employees.

We will assess the environmental
impact of each facility we pro pose to
construct and will design, build, operate
and maintain all our facilities and trans-
portation equipment 50 they are safe
and acceptable to local communities
and protect the environment.

We wiII be prepared for emergencies
and will provide leadership to assist our
local communities to improve their
emergency preparedness.

Goal of Zero Waste and Emissions
We will drive toward zero waste

generation at the source. Materials will
be reused and recycled tOminimize

the need for treatment or disposal and
to conserve resources. Where waste is
generated, it wiIl be handled and dis-
posed of safely and responsibly.

We will drive toward zero emissions.
giving priority to those that may present
the greatest potential risk to health or
the environment.

Where past practices have created
conditions that require correction. we
wil! responsibly correct them.

Conservation of Energy and Natural
Resources, Habitat Enhancement

We will excel in the efficient use of
coal, oil, natural gas. water, mineraIs
and other natural resources.

We will manage our land to enhance
habitats for wildlife.

Continuously Improving Processes,
Practices and Products

We will extract, rnake, use, handle.
package, transport and dispose of our
materials safely and in an environmen-
taJly responsible manner.

We wil! continuously analyze and
improve our practices, processes and
products to reduce their risk and impact
throughout the product life cycJe.
We will develop new products and
processes that have increasing margins
of safety for both human health and
the environrnent.

We will work with our suppliers,
carriers, distributors and customers to
achieve similar product stewardship, and
we will provide information and assis-
tance to support their efforts to do so.

Open and Public Discussion,
Inftuence on Public Policy

We will promote open discussion
with our stakeholders about the materi-
als we make, use and transport and the
impacts of our activities on their safety,
health and environments.

We will build alliances with govern-
ments. policymakers. businesses and
advocacy groups 10 develop sound
policies, Iaws. regulations and practices
that improve safety, health and the
environment.
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Management and Employee
Commitment, Accountability

The Board of Directors, including
the ChiefExecutive Officer, will be
informed about pertinent safety, hea1th
and environmental issues and wil1
ensure that policies are in place and
actions taken to achieve this Commitment.

Compliance with this Commitment
and applicable iaws is the responsibility
of every employee and contractor acting
on our behalf and a condition of their
employrnent or contract. Managemenl
in each business is responsible to edu-
cate. train and motivare employees 10

understand and comply with this
Commitment and applicable laws.

We will deploy our resources, includ-
ing research. deveIopment and capital. to
meet this Commitment anà wil! do so in
a manner that strengthens our businesses.

We wil! measure and regularly report
to lhe public our global progress in
meeting this Commitment.

J~u

; !



CHAIRMAN'S LETTER

DuPont made significant progress toward
its safety. health and environmental goals
during the past year, and we are well-
positioned for continued progress during
the remainder of the decade.

The most significant development
during the year was the adoption of our
new Commitment to Safety, Health and
the Environment, which is featured on
page 5 and which replaces our previous
environmental policy. The Commitment's

goal of zero for injuries, illnesses and
incidents. as well as for waste and emis-
sions, reflects the confidence we have in
our people and our technical capabilities.
We believe that setting our standard at
"zero" provides a driving force for change
that wil! result in cleaner processes and
products ofhigher value to society.

Of the priorities outlined in the
Comrnitrnent. safety, environmental
protection and product stewardship are
among the most important and familiar
to our employees. customers and neigh-
bors. We continue to make good

progress in each of these areas:
• Our employee injury rate is 10 times

better than average for the chemical and
petroleurn industries, We have reduced
transportation incidents to almost zero,
and have reduced Category A environ-
mental incidents (see page 2) by 50%
since 1991.

• In the V.S., priority air emissions-air

toxics and air carcinogens-are down
65% and 70%, respectively, from the
base year of 1987. We wilI achieve at
least an 80% reduction in air toxics
and a 90% reduction in air carcinogens
by the year 2000. In the Asia Pacific
region and Canada, we have reduced
air carcinogens by about 75% since
1990. In Europe. we have reduced air
roxics more than 50%.

f·

• DuPont supports voluntary and cooper-
ative environmental initiatives with
govemment. We have reduced the
emission of 17 large-volume chemicals
by 43% since 1988 as part of our com-
mitment to the V.S. Environmental

Protection Agency's 33/50 programo
We expect to exceed the 1995 goal
of a 50% reduction. Under EPA's
WasteWise program, we have cornrnit-
ted to a 50% reduction in product pack-
aging waste by the year 2000. and we
will increase the purchase of materiaIs
with recycle contem to S120 million by
1995. DuPont was the first company to
join the EPArDepartment of Energy
ClimateWise program and wilJ reduce
greenhouse gas emissions by at least
40% during the 1990s.

• We have reduced production of CFCs
for sale by 75% since 1986. have ceased
production in Europe and Canada, and
have produced less than allotted under
the Montreal Protocol for the past four
years. As reported last year, we will
continue to produce CFCs for sale in
1995 as requested by the V.S. govern-
ment. We have made substantial
progress in convening DuPom facilities
and estimate more than 100,000 cus-
tomer conversions to the use of our
Suva" alternative refrigerants.
Meanwhi1e, we continue to face

several major chal1enges:
• Overall, we generate toe much waste,

and one of our highest priorities is
reducing waste at the source. During the
past few years. we have reduced land-
filled waste by 30%. and reduced Toxic
Release Inventory (TRI) "as generated'
waste by 24%. There is still much work
to be done to achieve our goa1of zero.

• We remain atop the IR! list for
"release and transferred" waste,

largely due to our long-standing prac-
tice of injecting dilute aqueous waste
into EPA-permitted CJass I under-
ground injection wells. We achieved a
12% reduction in 1993, largeJy due to
the closure of two injection wells ar
our Louisville. Kentucky, planto As we
continue to decrease deepwell injec-
tion of hazardous waste. we expect our
IRI waste to drop dramatically.

• Finally. we have both the challenge and
the exciting opportunity to make envi-
ronmental initiatives pay off for our
businesses. DuPom data on more than
3.000 projects and programs show that
voluntary environmental initiatives COSI

less than 20% of those driven by regula-
tion to achieve the same results. When
we are able to fully integrate business
and environrnental strategies, we not
only save energy and raw materials, but
we more quickly develop new products
and services that result in a cleaner
environment and irnproved business
performance .
As we move ahead, our actions will

continue to be consistent with the princi-
ples of the Chemical Manufacturers
Association' s Responsib1e Care" pro-
gram and the American Petroleurn
Institutes Strategies for Today's
Environmental Partnership" programo
Our efforts will be focused in the com-
munities where we operate, and wil!
inc1ude cultural and educationaJ support.
nature and habitat preservation, and
problern-solving with community resi-
dents. We believe that addressing these
issues and concerns Jocally is the most
effective way to work toward sustain-
able developrnent around the world.



Manufacturers Association companies

adopt Responsible Care. and Howard

ably led the committee as chairman

since its formation in 1992. We will
miss their leadership and counsel.

William K. Reilly. former adrninis-

trator ofthe U.S. Environmental Pro-

tection Agency and Payne Visiting

Professor at Stanford University in

Califórnia. succeeds Howard Johnson

as committee chairman.

Archie W. Dunham. Executive Vice

President of Conoco Exploration and

Production and Senior Vice President of

DuPom. stepped down as chairman of the

Environmental Leadership Council after

four years in that position. Archie was a

strong advocate of a comprehensive cor-

porate environmental plan and of using
positive recognition to acceierate

irnprovernent. He is succeeded by Jerald

A. Blumberg. Senior Vice President for

our nylon. Dacron" and Lycra" businesses.

The Environmental Policy Commiaee of DuPont's Board of Directors. Seated from left are Edgar Bronfman, jr .• Louisa
C. Duemling and William K. Reilly, Standing from left are Charles M. Vest. 10/m A. Krot and Charles R. Bronfman. O.c.

Environmentallnvestments
and Costs
In 1993. DuPont spent about $800 rnillion

in ongoing operating costs for environ-
mental protection. Ten percent of our

$1 billion research and development

budget is focused directly on environmen-

tal improvement, and virtually aI! of our

product and process research involves

some-often very significant-environ-

mental benefit. We invested more than

$500 rnillion in capital for new environ-

mental facilities, and just over $ J 60 mil-

lion was spent on remediation at plant

sites in the U.S. and Europe. We expect

to incur some remediation costs at most

older sites in the U.S.-typical for chern-

ical and petroleum operations.

DuPom pays $30 million in Superfund

taxes and an average of $10 rnillion a

year to clean up Superfund sites where

DuPont is identified as a potentially

responsible party. Environmental fines

in 1993 totaled $913.000.

The company continues to work

with extemal coalitions in the U.S.

to seek comprehensi ve reform of the

Superfund law enacted in 1980 and has

been a leader in championing regulatory
reforrn through our involvemenr with

the Business Roundtable.

Recognition and
Leadership Commitment
Dul'ont s Corporate Environmental

Excellence A ward program continues

to recognize outstanding accomplish-
ments of employees around the world

and is now in its fifth year. Each award

includes a $5.000 donation to an envi-

ronmental or educational organization

chosen by the award winners. A total of

$300.000 has been donated since the

awards began in 1990.

Two members of the Board of Direc-

tors' Environmemal Policy Committee

retired in I994-Elwood P. "Doc"

Blanchard. former Vice Chairman of

Duf'ont, and Howard W. Johnson. pres-

idem emeritus and former chairrnan of

the Corporation of the Massachusetts
Institute of Technology. "Doe' was a

leader in the efforts tO have Chemical

Outlook
Our Commitmenr to safety, health and

the environment will have a criticai role

in enabling us to operare as a respon-
sive. competitive and global industrial

leader in the 21 st century, The key to

success will be our 110.000 employees

around the world. We have dernon-

strated that we can meet our goals and

the publics expectations through our

technological strengths and their cre-
ativity and innovation. Our goal is to

do that faster and better.

Chairman



R E S P O N S I B L E C A R E® A N D S T E P'"

DuPont is committed 10 lhe D.S.
Chernical Manufacturers Association' s
(CMA) Responsible Care and the
American Petroleum Institute s
Strategies for Today's Environmental
Partnership (STEP) as imponant man-
agement processes for continuous
improvement. The company was one

of the architects of Responsible Care,
and compliance with its codes is an obli-
zation of membership in CMA. Theree

are similar initiatives by the chemical
industry in 34 countries.

DuPont achieved its goal of having
75% of the ResponsibJe Care rnanage-
ment practices in place in the D.S. by

lhe end of 1994 for pollution prevention.
employee safety and health. process

safety, community awareness and erner-
gency response. and distribution (see
table). This same goal will be achieved
globally by the end of 1995. DuPont also
has accelerated implementation of prod-
uct stewardship practices to achieve 75%
in place globally by the end of 1995.

STEP sets forth environmental princi-
pies for the petroleum industry and fea-
tures management practices similar 10

Responsible Care. In 1994. DuPont' s
energy subsidiary, Conoco, conducted the
first self-assessment of its U.S. operations.
The preliminary analysis showed that ali
sectors of the company - Exploration
and Production. Refining, Transportation
and Marketing-exceeded the industry
average for management practices in
place for pollution prevention. process
safety management, community aware-
ness, crisis readiness, product stewardship
and govemmem imeraction.

Photo taken at DUPOllt's wildlife sanctuary near its Pontchartrain Works in Louisiana:

Community Awareness
and Emergency Response
The aspect of Responsible Care that
most directIy involves Duf'onts neigh-
bors is CAER-Community Awareness
and Emergency Response. To facili-
tate this public outreach, Community
Advisory Panels or equivalent cornmu-
nity interaction groups bave been estab-
lisbed at 75 sites around the world since
the late 1980s. These provide a forum
for public dialogue and frequently spark
programs that address plant issues and
cornmunity needs.

PubIic outreach takes many forms.
Here is a sampling of some current cor-
porate programs and plant activities:
• The company created the DuPont Land

Legacy program in 1994 to systernatize
the management of surplus corporate

property. This is a proactive effort to
assess the biological and cultural signifi-
cance of such properties and move them
imo protected status where appropriate.

• As part of the Land Legacy program,
DuPont' s Chambers Works in
Deepwater, New Jersey. donated ],100
acres of wildlife habitat to The Nature
Conservancy for its "Last Great Places"
campaign. The preserve is a wintering
site for bald eagles and includes the
headwaters of the Maurice River, desig-
nated a federal Wild and Scenic River.
In the last J O years, the company has
donated 45.000 acres in total, valued
at 547 million.

• Another Land Legacy donation in
1994 was an archaeological easement
granted by Duí'ont s Mobile Plant to



The Archaeological Conservancy.

The easernenr was on a historie site in

Alabama. on plant property, that was

the location of the original town of Old

Mobile. Archaeologists consider the

site priceless, since it contains an

entire, undisturbed colonial town, the

first French settlement on the Gulf

Coast, occupied from 1702 to 1711.

• The Belle Plant in the Kanawha Valley

ofWest Virginia participated with

other local chemical companies, the

cornmunity and the U.S. Environmen-

tal Protection Agency in a pioneering

exercise to communicate "worst case

scenarios" for emergency response.

On the second day of the exercise,

industry representatives, including

DuPont's plant manager, talked about

their scenarios and emergency pre-

paredness with thousands of shoppers

in the Charleston Town Mall.

• The DuPont pIant in Asturias, Spain,

is the newest site to have a habitat

enhancement program certified by

the Wildlife Habitat Council. The site

re-established biodiversity to some

500 acres by replacing tilled fields with

native oak trees and hawthorn shrubs.

In total, 21 DuPom sites have programs

certified by the Council, and manage

25,000 acres for habitat enhancement.

• The DuPom Community lnitiatives

Fund was established four years ago to

make matching grants that enable sites

worldwide to develop and support

community programs for education

and the environment. To date, more

than half a million dollars of corporate

rnatching funds have been granted.

• One recipient of a $5,000 grant from

the DuPont Community Initiatives

Fund in 1993 was a recycIing program

in WiImington, North Carolina.

Students at North Brunswick High

School established an award-winning

program with the support of DuPont' s

plant in Wilmington. For two years,

the plant paid for maintenance of a

recycling yard at the school, and stu-

dents supplied the manpower. The yard

is open to the community. The pro-

gram was honored by the Eastern

North Carolina Chamber of Commerce

and by the Woodmen ofthe World.

• For Conoco, Yellowstone National

Park is both a long-time customer

and neighbor. As a gift in honor of

Yellowstone's 75th anniversary.

Conoco completed a Recycling

Optimization Study, to help deal with

the more than 4.7 million pounds of

waste generated in the park. The study

identified specific components of the

waste stream in the park as the result of

hand-sorting more than 15,000 pounds

of waste. Specific recommendations

were included to recover more recy-

clables and to develop additional edu-

cation and marketing opportunities.

Responsible Care Global Progress, 1993-94

• The DuPont plant in Manati, Puerto

Rico, is an active member of

COTICAM (Comité Timón Calidad

Ambiental Manati). a volunteer organi-

zatíon "to create a bener quality of life

for the Manatí community and its

neighboring towns." Members ofthe

organization include government agen-

cies, industry, the local newspaper and

radio, local churches and private citi-

zens. To date. COTICAM has investi-

gated complaints of industrial odors and

water well contamination, closed a local

road that had been used for non-haz-

ardous waste disposal, initiated a com-

munity recycling campaign, and looked

into the qualiry of care at the regional

hospital, among other activities.

<In 1989, DuPont launched the CAER

Car program, in which railroad cars

were converted to mobile classrooms

that train emergency response personnel

and the publico Thus far, 25,000 people

have been trained in Canada, Mexico

and the United States, resulting in a net

savings to the communities of $13 mil-

lion. In recognitíon of the CAER Car

program, CMA presented DuPont with

its 1993 National TRANSCARE'"

Achievernent award.

Code Canada U.S.
South

México América

_._--
AsiaJ

Eure>P.:... Pacific

38% 39%

49% 44%

55% 55%

39% 56%

51% 73%

NA NA

CAER 100% 83% 78% 47%

Pollution Prevention 100% 85% 36% 54%

Distribution 100% 91% 58% 40%

Process Safery 100% 76% 73% 55%-

Employee Safety & Health 100% 94% 62% st«
Product Stewardship 100% 32% NA NA

N. _A ___ """"""""' __ A ••• _ •••••••
0 ••••••• _ •• _____ •••••

In the U.S., DuPont achieved its goal to have 75% of lhe management practices in
place for five of lhe six Responsible Care codes bv lhe end of 1994. The company will
have 75% in place in other regions by lhe end of 1995.



CREATIVITY AND INNOVATION

Meeting the DuPont Commitment to safety. health

and the environment is onJy possible through the creativity

and innovation of DuPont employees around the world.

The stories featured on the following pages are just a few

examples of the positi ve contributions they are mak.ing.

. .. v. :~.

High Standards are Global

ARKHANGELSK. Russia

Conoco's experience in northern Russia

proves that high standards and a compre-

hensive safety program will produce supe-

rior safety results globally. The DuPont

energy subsidiary is a partner in the Polar

Lights Company, a 50/50 joint venture

with the Russian geologic association,

Arkhangelskgeologia, to develop the

Ardalin Gil field located about 1,000 mijes

northeast ofMoscow. This region. which

is inside the Arctic Circle, is very remote

and lacks virtually any existing infrastruc-

ture. Where there are no permanent roads,

ice roads must be built during the winter

months. During the rest of the year, people

and materials must be flown in by heli-

copter to avoid driving on the delicate

tundra. During the pipeline construction

phase, which took place over two winter

seasons. 300 Russian workers plus 30

Westerners built a 40-mile aboveground

J pipeline to connect Arda1in to existing

pipelines. The team worked with local

governrnents to introduce a comprehen-

sive safety and environrnental program

for the pipeline construction work. After

the prograrn went into practice. safety

incidents dropped by 83% and the total
recordable rate was cut from 1.79 to 0.41

injuries per 200.000 hours worked. The

field began producing Gil in August, 1994.



GoalofZero
Drives Workplace Changes

DEEPWATER, New Jersey

Dul'onts Charnbers Works pIant has

adopted a goal of "no ehemieal con-

tact." no matter how small. to elimi-

nate the potential for occupational

illnesses among ernployees. The plant

is one of Dul'ont s largest, manufac-
turing 600 products using 4.000 chern-

icals. To aehieve lhe goal. the plant 1S
emphasizing employee education.

designing closed processing systems,

improving ventilation, providing con-

tinuous monitoring and increasing

preventive maintenance.

/'"
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Recycling Realizes its Potential
DETROIT, Michigan

DuPont composites teehnology can tum plastic

bottles into automotive parts. XTC® is a glass-

reinforced thennopIastic sheet made from post-

consumer PET bottle resin, lhe most recycled

plastic in the United States, XTC is lightweight,

can be molded imo a myriad of products, and

recently made its automotive debut as the roof

of General Motors' developmental electric caro

the Impact. When the product's life is over.

XTC can be recycled into other products or

eonverted back to raw materials through

methanolysis, a patented process that breaks

down polymer to its originai monorners.



Continuous Improvement Means Less Waste
LA FLACE, Louisiana

Dytek" A is a story of waste reduction through contin-

uous improvement. The product is made at DuPont's

Pontchartrain Works from a by-product of adiponitrile.

While the Dytek" A process consumed a former waste,

it also produced a new waste containing leached

chromium from the catalyst, which required the waste

to be incinerated. To solve this problem, a DuPont

chemist searched for. and ultimateIy found, a new non-

chromium catalyst. The new catalyst changed the waste

stream from hazardous to non-hazardous, eliminating

the need for off-site incineration. In addition to this, a

new reaction modifier was found that improved yieIds

and reduced waste by 70%. Finally. monitoring of the

process was increased. Together, these improvements

have reduced Dytek" A waste by 87%.

New Technology Puts an End to Waste
UENTROP. Germany

DuPont' s Uentrop Works developed a uni que process to recyc1e

finish waste, using reverse osmosis technology. Formerly. efflu-

ent from the drawing maehines that make polyester fibers was

disposed of by ehemieal treatment or ineineration. With the new

technology, waste finish ís colleeted and passed through the

reverse osmosis process in a one-step operation, then blended

with virgin finish. The process yields a first-quality product,

reduces consumption of virgin finish by 60% and eliminates

incineration, sludge deposition and waste transportation.

The investrnent cost was recouped in just over one year.
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Conservation Gets a Jump Start
WILMINGTON, Delaware

To accelerate energy conservation, DuPont's Corporate

Energy Leadership Team initiated "Jump Start" in late

1993. This was a voluntary initiative, aimed primarily

at DuPont's 25 most energy-intensive sites and focused on

improvements that required little or no capital investment.

The initiative targeted a 5% reduction in the procurement

of electricity and energy fuels and saved $12.5 million

over four months, double the initia1 goal. It a1so reduced

emissions of carbon dioxide, nitrous oxide and sulfur

dioxide. "Jurnp Start" won an Energy Efficiency Award

from the Chemical Manufacturers Association, and the

DuPont approach to energy conservation is being shared

with customers and industry groups.



Innovative Packaging Benefits Customers
WILMINGTON. Delaware

An Elastorners Packaging Team introduced melt-processible

bags in 1993 and 1994 as one part of an aggressive global effort

to reduce packaging wastefor their custorners. Named "ROTIM"

for "Recycle Or Throw In Mixer," the consumable bags can be

processed along with the polymer contents. The bags are shown

here, rolling off the packaging line at Dul'ont s Neoprene syn-

thetic rubber piam in Louisville. Kentucky. Another Elastorners

business- Viton" f1uoroelastomers-commercialized reusable

bulk containers. This program offers custorners returnable high-

density polyethylene containers tracked with a bar code system

in Iieu oftraditional one-way corrugated boxes and wooden

shipping pallets. These innovations benefit both DuPont and

customers through reduced packaging waste, lower operating

costs. enhanced safety, and strengthened partnerships.

t·~;~'1:-~·\.
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Partnering Promises Progress
VICTORIA, Texas

DuPont is leading a consortium of six cornpanies

working in partnership with the Environmental

Protection Agency, the Department of Energy and

the D.S. Air Force to develop soil bioremediation

processes. The purpose is to accelerate the develop-

ment technology for in situ (in place) bioàegradation

of chlorinated solvents, which can be cheaper and up

to 10 times faster than traditional technologies that

may require contaminated soil to be dug up and incin-

erated. DuPom has conducted successful field tests at

its Victoria. Texas. site shown here. The mixing tank

and recovery well are shown in the foreground. with

the plant in the background.



Outreach Helps AIl
TLALNEPANTLA. Mexico

DuPont's Tlalnepantla plant found that outreach helps

the cornmunity and industry. Since 1990, the plant has

increased its communications with the publico encour-

aged visits to the plant. and participated in environmental

education programs. ln addition, the plant is a member of

CISAM. a committee made up of representatives from

local industry and Mexicos national environrnental

agency. SEDESOL. The committee meets monthly to

address environmental issues and problems. As a result

of its leadership, the plant has been asked to help other

companies and other communities develop emergency

response programs. and to participare in the development

of national safety. health and environmental regulations.



PERFORMANCE DATA

The following tables and graphs are based on DuPont databases for the

Corporate Environrnental Plan, Corporate Injuries and Illnesses, and the

Toxics Release lnventory. The data are for all operations excludingjoint

ventures, and are global except where otherwise noted.

TOTAL RECORDABLE LLU.iESSES AND INJURIES

(per 200,000 hours worked)

5

ENVIRONMENTAL FIJ'lES AND PENALTlES

($ millions)

J~,AlI Industry

~ DuPont

1.()04';~,g .
~ "--.'90

3.956"., _, .
.~~

'91
~~

'92

145.0

I
~

f(~
I' ,:;.t·~

0.913~

'93

Total recordable cases include ali illnesses
and injuries-lost workday cases, restricted
workday cases and medical treatment
cases-that must be recorded according
to the guidelines of the U.S. Occupational
Safety and HeaIth Administration. The data
for the chemical and petroleum industries
are U.S. 0121)'. The data for Duhont and
Conoco are global.

The number of environmental fines and
penalties received by the company in lhe
V.S. were 36 in 1990, 65 in 1991,24 in
1992 and 54 in 1993. Fines paid in 1993
totaZed $913,000.



Toxic Air Emissions (U.S. in pounds)
Chemical 1987 1990 1991 1992 1993
Carbonyl Sulfide 17,177,000 14.787,000 13.255.000 8.616.000 4.691.300
Methanol 8,896,388 6.349.955 6.614.261 4.621.159 3.890.838
Dichlorornethane 4,714,573 1,827,373 1.827,912 J ,431,150 960,686
Vinyl Acetate 3,122.438 2,480,621 2.728,056 1,058.543 594,928
Ethylene 2.816,845 1,661,135 2,037,715 1.698,629 1,148.593
Acetone 2,726,391 2,771.039 3,971,776 1.383.809 450,078
Freon" 113 2,102,332 1,423,788 1,311,906 883,581 496,481
Ammonia 1,703,004 1,062,042 900,692 2,038,929 1,074,945
Chloroprene 1,593,015 1,385,965 1,389.000 1.332.085 801,752
p-Xylene 1,370,875 817.116 681,000 336,180 332,797
o-Xylene 1,337,403 1,009.757 554,000 588.000 496,606
Acetaldehyde 1,299.463 1,250,730 1.252,237 1,235,577 660,839
Methyl Methacrylate 1,113,681 636,476 867.528 654.405 249.143
Propy1ene 1,038,411 1,874.632 1,254.669 1.644,917 796,527
Toluene 1,001,352 615.029 700,775 732,145 595,340
Bromomethane 869,600 891,880 878,000 882.310 806.864
Benzene 638,030 333,089 221,982 199.861 186.958
Xylene (Mixed Isomers) 630,220 277.823 425,021 510,763 433,414
Hydrochloric Acid 343,899 290,268 261,127 256,049 266,095

This table represents u.s. air emissions of the largest volume chemicals on Duhont's Toxic Release Inventory in 1987. They account for more than 90 percent of the companys

TR1 air emissions. Hvdrochloric acid (HClifrom fuel combustion is nOI included in lhe tabl e, as ir was not part of lhe TRJ numbers when Duhont set its goal to redu co toxic air

emissions by 60 percent.

Airborne Carcinogens (U.S. in pounds)
1987 1990 1991 1992 1993

1,2-Dibromoethane 6,460 20,313 17,544 14,205 4,974
1,3-B utadiene 279,636 153,349 129,184 122,125 78,238
l,4-Dioxane 43,268 94,221 104,625 112,239 79,727
4,4'- Methy lenedianiline 107 O O O O
4-Aminobiphenyl 10 O O O O
Acetaldehyde 1,299,463 1,250,730 1,252,237 1,235,577 660,839
Acry lonitrile 492,898 343,034 332,996 40.349 26,324
Aniline 18,971 20,204 27,271 33.109 96,254
Arsenic 5 8 18 14 O
Benzene 638,030 333,089 221,982 199,861 186.958
Carbon Tetrachloride 121,926 181,208 172,020 201,699 200,263
Chloroform 377,250 164,115 172,309 191,944 82,968
Chrornium Compounds 7,603 2,823 4,715 2,027 1,560
Dichloromethane 4,714,573 1,827,373 1,827,912 1,431,150 960,686
Dimethyl Sulfate 4,009 1,286 1,481 269 14
Epichlorohydrin 530 O O O O
Ethy1ene Oxide 12,718 5,996 9,666 6.105 2,918
Formaldehyde 303,244 152,998 157,802 136,345 68,441
Lead 500 O O O O
Nickel 74 74 17 O O
Nickel Compounds 202 32 15,231 2,523 722
Tetrachloroethylene 66,963 47,134 38,418 43,941 2.042

Totals 8.388,440 4,597,987 4,485,428 3.773,482 2,452.928

Source: Toxic Release Inventory,



33/50 Chemicals (U,S, in pounos, releases 10 ali media plus off-site transfers)

1988 1990 1991 1992 1993
l.l.l-Trichloroethane 543.042 334.352 200.318 164.964 O
Benzene 827.772 672.820 899.973 441,103 596.919
Carbon Tetrachloride 322,425 430.910 480.399 439.701 511.902
Ch1oroform 441,076 215.345 270.716 230.237 213.458
Chromium Compounds 140.654 150.141 118.920 42,138 63.996
Cyanide Compounds 2,311.724 2.113.804 1.541.168 1.334.740 1.258.017
Dich1oromethane 5,002,303 2,444,949 2.025_346 1.612.686 1,049.294
Hydrogen Cyanide 663.460 764,593 708.343 776.292 189.324
Lead 27.910 1.185 46 O O
Lead Compounds 323.936 983.314 278.271 288,084 526.087
Methyl Ethyl Ketone 361.681 242,657 411.085 379.695 646.006
Methyl Isobutyl Ketone 46,982 97,230 29.346 52.971 44.911
Nicke1 355 437 17 2,398 1,093
Nickel Compounds 1,267.431 Ll18,617 1.002.335 833.990 161,366
o-Xylene 963,549 1.011,147 554.000 588.000 496.611
p-Xylene 1.110.100 822.630 681.600 336.521 332.798
Tetrachloroethylene 79.817 74.428 43.040 58.523 143.238
Toluene 2,872.373 3,457,450 2.299.598 4.103.941 3.378.253
Trichloroethylene 1,430 12,508 13.080 21.709 20.162
Xylene (Mixed Isomers) 1.338.793 2,119.247 3.508.794 637.004 806.225

Totais 18,646.813 17,067,764 15,066.395 12.344.697 10.439.660
Source: Toxic Release Inventorv. lncludes oir. wa/er. land discharges and OfJ-SiTl' transfers. Not including transjers for recvcle and reuse first reported in 1991.

GREENHOUSE GASES OZONE-DEPLETING CHEMICALS
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From 1991 to 1993, DuPont reduced the impact from emissions
of greenhouse gases by 15% globally. Emissions of greenhouse
gases are weighted according to their global warming potential
and expressed as CO, equivalents. The data excludes the
carbon dioxide equivalents from purchased electricity.

Emissions of ozone-depleting chemicals are weighted

according to their ozone depletion potential and expressed
as CFC-J 1equivalents.



Toxics Release Inventory

DuPont U.S. Chemicals & Specialties (C&S) (miliions ot pouncsl

1987 1990 1991 1992 1993

Releases
Air 60.5 46.2 44.8 33.5 21.2

Water 1.9 4.8 3.4 3.9 3.5

Land 1.4 0.7 0.3 0.2 0.3

Injection Wells 174.4 166.5 186.9 196.3 166.0
~._-~.-------------_.

Total Releases 238.2 218.2 235.4 233.9 191.0

Transfers
Off-Site 21.9 22.1 19.0 19.5 21.4

POTW 5.4 2.4 1.8 1.6 1.5 Note 1. HCI frorn ruel combustion is not

...._-_ .._._--------- included in air releases for any of
_ .._ .._--_._---._--_ .._--_. rhe years,

Total Transfers 27.3 24.5 20.8 2l.1 22.9
Note 2. CFCs firsr reponed in 1991 are not

Total C&S 265.5 242.7 256.2 255.0 213.9 included.

Note 3. ReIeases and transfers are adjusted to
count only lhe ammonia portion of

Conoco North American Refining Irnillions aí pounds)
ammonium sulfate for vears 1987.
1988 and 1989. Only lhe ammonia

1987 1990 1991 1992 1993 ponion was reported in 1990. 1991.

Releases
1992 and 1993.

Air 1.9 0.9 1.1 1.2 0.94
Note 4. Transfers for 1991. 1992 and 1993 do

not include rransfers for recycie and

Water 0.01 0.02 0.17 . 0.21 0.28 reuse. as these were not required to

Land 0.15 0.03 0.05 0.04 0.01
be reported from 1987 through 1990.

Note 5. EPA tracks TRl and waste "as

Total Refining 2.06 0.95 1.32 1.45 1.23 generated" (see page 3) differently.

TOX1C RELEASE INVENTORY

CHEMJCALS & SPEC1AL TtES

150
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100
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GLOBAL ENVIRONMENTAL PROGRESS

The following data show progress in reducing toxic air

emissions and airborne carcinogens for all international

regions, based on infonnation in the DuPont Corporate

Environmental Plan (CEP) database. Progress in reducing

hazardous waste is based on environmental reports issued

by Canada, Europe and Mexico; and on the CEP database for

Asia/Pacific and South America. Progress for the United States

is shown overleaf in data from the Toxics Release Inventory.

C Toxic Air Emissions (million pounds)

., Air Carcinogens (rnillion pounds)

Hazardous Waste (million pounds)

1990 1992 1993

88.7 52.9

MEXICO
1990 1992

12.0 12.0 9.0

SOUTH AMERlCA

.50 .45 .40



ASlAIPACIFIC
1990 1992 1993

045

1993 TRI Releases and Transfers
by Major U.S. Plant Site (million Ibs.)

DeLisle, Mississippi 58.9
New Johnsonville, Tennessee 51.2
Beaumont, Texas 37.5
Victoria, Texas 22.8
Manati, Puerto Rico 9.5
Deepwater, New Jersey 7.8
Mt. Clemens, Michigan 6.9
Belle, West Virgínia 6.6
Flint, Michigan 5.8
LaPorte, Texas 5.5
Kinston, North Carolina 4.1
Mobile, Alabama 4.7
Towanda, Pennsylvania 4.6
Louisville, Kentucky 4.6
Cape Fear, North Carolina 3.9
Front Royal, Virgínia 2.9
Sabine, Texas 2.7
Ft. Madison, Iowa 2.5
Parkersburg, West Virginia 2.1

Memphis, Tennessee 1.6
Nashville, Tennessee 1.5
Pontchartrain, Louisiana 1.3
Richmond, Virginia 1.2

Toledo, Ohio 1.1

Antioch, California 1.0



ABOUT THE COMPANY

DuPont is the 10th largest industrial corporation in the D.S.

and the 26th in the world. with sales of more than $37 billion.

The company has 110,000 employees. two-thirds in the D.S.

Almost half of the cornpany's sales are outside the D.S.

With a presence in 70 countries worldwide. DuPont operates

facilíties that incJude 175 chemicals and specialties plants, six

DUPONT

Diversified $5.7
Businesses Chemicals $3.5

Fibers $6.2

Petroleum $15.8 Polymers $5.9

1993 Sales by Business

ISbillion)

petroleum refineries and 32 natural gas processing plants.

The company has more than 60 research and development

laboratories in the U.S. and 20 laboratories in other countries.

DuPonr"s energy subsidiary. Conoco, explores for or produces

oi!. natural gas and natural gas Iiquids in 10 countries and sells

refined petroleum products in 18 countries.

BUSINESSES

AsiaIPacific.Canada $4.1
Mexico & South America

Europe $12.6 United States $20.3

1993 Sales by Global Region



CORPORATE LEADERSHIP

The Environmental Policy Committee of the Board of Directors monitors

performance and policy, looking to long-term sustainability. The Environmental

Leadership Council, composed of senior officers of the company, approves policies

and oversees performance monthly. The Safety, Health and Environment Excellence

Center, led by Vice President Paul Tebo, assists the operating units to assure

progress toward the corporate safety, health and environrnental goals.

Chief Environmental Officer

Edgar S. Woolard, Jr.
Chairman ofthe Board and Chief Executive Officer

Environmental Leadership Council

Jerald A. Blumberg, Chairman
Senior Vice Presidem, DuPont

Environmental Polícy Committee

William K. Rei1ly, Chairman
Payne Visiting Professor

Institute of lnternational Studies, Stanford University
Former Administrator

u.s. Environmental Protection Agency

Paul V. Tebo
Vice Chairman

Vice Presidem, Dul'ont Safety, Health & Environment

Michael B. Emery
Senior Vice Presidem, Duhont

Charles R. Bronfman, O.C.
Co-Chairman of the Board
The Seagram Company Ltd.

William F. Kirk
Vice President and General Manager

DuPont Agricultural Products

Edgar Bronfrnan, Jr.
Presidem and Chief Operating Officer

The Seagram Company Ltd.

Louisa C. Duemling

Paul Z. Larson
Vice President, DuPont Specialty Chemicals

Robert v.d. Luft
Senior Vice President, DuPont

President, DuPont Europe

John A. Krol
Vice Chairman, DuPont

Stacey J. Mobley
Senior Vice Presidem, DuPont

Charles M. Vest
President

Massachusetts Institute of Technology

Dennis Parker
Vice President, Conoco

Safety, Health and Environment

Howard J. Rudge
Senior Vice President, DuPont

Darwin G. Wika
Secretary, ex officio



ENVIRONMENTAL AUDIT
(Following is a precis of the environmental audit evaluation.)

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Evaluation of the Corporate Environmental Audit Program

Evaluation Report November 4. 1994

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CORPORATION

DuPont's Corporate Environmental
Audit Program, as currently structured,
has existed since 1989. The DuPont
Program pioneered what has become
generally accepted practice within
major industrial corporations. The
DuPont Program has done a very good
job in keeping pace with the rapidly
elevating competitor benchmarks and
stakeholder/public expectations. An
important factor in DuPom' s successful
efforts to keep pace with the rapidly
developing environmental auditing field
has been the use of third-party environ-
mental auditing experts to review the
Program and the implementation of
resultant recommendations by DuPont.

McLarenIHart conducted this eval-
uation during 1994. The evaluation
consisted of: a review of program doe-
umentation; interviews with corporate
and strategic business unit (SBU) per-
sonnel; and, oversight evaluation of
seven (7) facility audits.

In summary, the DuPont Corporate
Environmental Audit Program is
thoughtful1y designed and conscien-
tiously managed. As a result, it con-
tinues to be an effective compliance
assurance tool. lt continues to meet or
exceed all of the generally recognized
standards of performance that have been
established by respected standard-setting
organizations for similar programs.

In the following presentation, we
discuss the principal accomplishments
and remaining opportunities for both
the program and the audits.

Management Support and Follow-up

Accomplishments:
1) Continued full support of the DuPont

Corporate Environmental Audit
Program including maintenance of a
senior corporate manager responsible
for environmental audit programs and
senior SBU management participa-
tion on the Audit Core Team.

Opportunities for Improvement:
1) Audited sites are generally respon-

sive to audit findings. However, a
minority of the SBU Programs
actively manage the corrective action
processo There is a lack of oversight
to confirm that responses are appro-
priate and address root causes of the
issue. Additionally, the tracking of
corrective action progress reporting
receives varying degrees of scrutiny
among SB U management.

2) Corporate oversight of corrective
action status is limited.

3) In most Global Regions, program
audit frequency and rigor lags behind
that ofthe U.S.

Independence of the Audit Program

Accomplishments:
1) Overall success in balancing the need

for independence. economy and com-
petence in assigning audit leaders and
auditors and in completing thorough
and objective audits.

Opportunities for Improvement:
1) Auditors are often only available

from within the same SBU and often

have professional relationships with
plant staff. Smal! SBUs need broader
access to organizationallv indepen-
dent team leaders and auditors with

no professional Fies to the SBU
or the site being audited.

Audit Team Staffing

Accomplishments:
1) A reasonabJy large pool of auditors

exist who are skilled compliance
management professionals. many
with relevam operating experience.

Opportunities for Improvement:
1) Some auditors have received no

formal audit training, others no recent
refresher training. lnsufficientiy
trained auditors some times lose sight
of the program 's management systems
orientation and concentrare inappro-
priately on compliance issues. They
also sometimes fail to recognize and
communicate the inherent sampling
concept of the audits and leave the
false impression of comprehensive
compliance reviews. Audits would
benefit substanualiyfrom lhe enforce-
meni of a requirement for basic audit
training and periodic refresher train-
ing covering most commonly observed
auditor-related weaknesses.

Written Audit Procedures

Accomplishments:
1) The DuPont Environmental Audit

Guidelines Manual and the Corporate
Audit Protocols are well developed
and are continually being updated.

Opportunities for Improvement:
1) Audit team leaders, auditors and

piam personnel do not always share
the same opinion on what policies
and procedures exist andlor are
applicable to the particular [acility



or environmental issue. No compre-
hensive reference resource 01Z applic-
able DuPont Policies and Procedures
is available to auditors.

Objectives/Scope of Audit Program

Accomplishments:
1) Complete and c1ear definition of audit

scope through annuallisting of sites
to be audited and through establish-
ment of audit topics by virtue of stan-
dard protocols. Explicit statement of
Program objectives within the Envi-
ronmental Audit Guidelines Manual.

Opportunities for Improvement:
1) Historicallv, there has been a reliance

on piam staff to provide the audit team
knowledge and interpretation of state
ar regional regulations. This issue has
been improved b» maximiring inclu-
sion of "in-state " auditor resources
and dissemination of applicable refer-
ence materials to the audit team in
advance of the audit.

2) Audit of ancillary activities (COI1-

tractors, maintenance, warehousing,
etc.) not consisteruly, and generally
nor as rigorously addressed as
line operations.

Adequate Program Resources

Accomplishments:
1) Active Corporate program manage-

ment, continuing Audit Core Team
coordination, SBU audit manager
direction and SBU management sup-
port, that provides auditor time and
traveI expense, and site staff coopera-
tion are fundamental to the continued
success of the Programo

Opportunities for Improvement:
1) The current informal systemfor

choosing audit leaders and assigning
auditors seems to place greater
demands on lhe most skilled and will-
ing audit participants. Ir also limits the
choices of small SBU audit program
managers when staffing auditsfor
other than first-tier sites. A more

formal accounting system could help to
ease perceived staffing inequities while
improving lhe match between auditor
qualifications and audit assignments.

Frequency of Audits

Accomplishments:
I) Audit frequencies are reasonable

when viewed in comparison to the
intensity of site compliance activity.
perceived environmental risk and a
facility's record of performance.

2) Audit schedules are generally being
met as planned.

Opportunities for Improvement:
None

The Audit Process

Accomplishments:
1) Well-defined and documented audit

process which fully addresses all
elements ofU.S. EPA guidance.
ICC PrincipIes of Environmental
Management and other codes of prac-
tice, and benchmarks well against
programs established at comparable
companies. The Process is uniformly
implemented under the direction of
DuPont lead auditors.

Opportunities for Improvement:
1) The occurrence of organized, doeu-

mented self-audit programs and simi-
lar compliance maintenance activities
is sporadic among the SBUs. There
is a perception that lhe Corporate
Program addresses the needfor
compliance-based self-audits.

Audit Findings Documentation

Accomplishments:
1) Clearly stated policy with respect to

the documentation of audit findings.
the review and distribution of audit
reports and the preparation and distri-
bution of Corrective Action Plans.

Opportunities for Improvement:
1) Widely ranging approaches to

documeruing findings. writing reports.
soliciting comments and distributing

the final product sometimes detract
from the objective of thorough and
accurate documentation to allow for
appropriate and timelv response.
Each ofthese concepts is clearly
addressed in lhe Environmental
Audits Guideline Manual. Refresher
training should reinforce the pub-
lished consensus approach.

2) Although performance appears to
be improving and is generally accept-
able, there are still instances in which
reports are not completed on schedule
detracting from the rigor of lhe processo

Resolving Corrective Actions

Accomplishments:
I) DuPom has established a c1ear and

specific process to address corrective
action timeliness and adrninistrative
status tracking.

Opportunities for Improvement:
I) Completion of initial corrective

action plans occurs reliably. Timely
and appropriate or full response to
identified issues is again fairly reli-
able for issues easily addressed.
Quarterly progress repprting and
appropriate closure of more involved
issues is inconsisteni.

Quality Assurance

Accomplishments:
1) The DuPont Program has a designated

Corporate senior manager champion
and the Core Team, comprising SBU
management representation, provides
guidance and direction.

2) Corporate Program applied Worldwide.

3) Third-party oversight evaluation from
1991 through present. Oversight
audits at majoriry of SBUs.

Opportunities for Improvement:
1) Current leveIs of communication do

no! facilitare Corporate monitoring
of corrective action progress and
issue closure.



ANEXO 4
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empresas lucram com a ecologia ",,,

John Krol, principal executivo da OuPont, considera a proteção ambiental um grande negócio

cobrindo algumas boas vantagens
econômicas C competitivas".

A ccocficiêncin, como o movi-
mento em 'direção a ncgõcios "mais
verdes" às vezes é chamado, tem
sido uma idéia popular na Europa e
110 Japão IH' vários anos, onde leis
rigorosas forçaram as empresas iI

eliminar processos pnluidorcs.
Mas. os consultores identificaram
apenas seis a dez grandes empresas
industriais norte-americanas que
adotaram a idéia. Ela exige visão

Sou, Samuel Johnson, o "chainnan"
da 3M, Livio OeSimonc, o "chair-
man" da OO\V Chemical, Frank Po-
poff, o "chairman" da Weycrhacu-
ser, George Weyerhaeuser, e u exc-
cutivo-chefe da Interface, Ruy AII-
dcrson, "Para essas empresas, as
considerações ambientais tornaram-
se uma parte fundamente de sua es-
tratégia de negócios", explica Gil-
bert S. l lcdstrom, diretor-gerente dc
consultoria ambiental da Arthur D.
Liule Inc. "Eles estão dizendo 'não

lume despejado retirando a água, e
depois começaram a pensar sobre
Ulll possível uso para o pó residual.
Em 1966 chegaram a um método pa-
ra transformar o pó em tinta. "Esse
processo acabou sendo muito mais
importante do que o que gerava o
despejo nos aterros", garante uma
porta-voz da empresa.

Talvez nenhum executivo-chefe
aderiu tanto i\ ecocficiêncln do que
Ray Andcrson. ele fundou a Interfa-
ce, sediada em Atlanta, a maior fabri-

Até agora, a "campanha nfvel
'zcro" da Andcrson resultou em
uma economia de custos de US$ 25
milhões. Ainda melhor, cstá atraindo
clientes -. arquitetos gostam de fazer
negócios com um torncccdor que
não agride o mcio ambiente. Os lu-
cros da lnterfncc subiram 30%, no
ano passado, e o faturamento, 25%,
para o recorde de IJS$ I bilhão.

A mais recente inovação de An-
derson é um "Arrendamento Sem-
pre Verde" com proprictárins de

BP, DuPont, Caterpillar, Sonoco e 3M são exemplos de companhias
que reduziram a emissão de poluentes e passaram a oferecer serviços

e produtos ecologicamente corretos, aumentando seu faturamento
Buslness Week

Algo estranho está acontecendo
na British Petroleum (Bl'), fi
terceira maior empresa potro-

Iffera do mundo. Desde maio passa-
do, o executivo-chefe da DI', John
Browne, vem dizendo publicamente
que o aquecimento global é dc fato
uma ameaça rcal provavelmente
causada pela queima de petróleo. É
uma posição dissidente no setor, mas
Browne afirma que foi convencido
por UI1l relatório da Organização das
Nações Unidas (ONU), divulgado há
dois anos, ligando as emissões de
diõxido de carbono às crescentes
temperaturas do mundo.

Drowne não está abandonando
os interesses de sua empresa. Ao
contrário, ele calcula estar seguiu-
do a rota do dinheiro. Ele estima
que as fontcs de energia renová-
veis, como a energia solar, pode-
riam atender a 5% das necessidades
energéticas do mundo, em 20 anos,
e a 50%, até O ano 2050 - e a [11'
deverá estar preparada para isto.

A empresa gastou US$ 160 mi-
lhões no desenvolvimento de tecno-
logia na área da energia solar c de-
tém 10% desse mercado, cm todo o
mundo, "Quanto mais pensamos a
respeito, mais concluímos que pode-
remos melhorar nosso desempenho
ambiental... e obter retornos finan-
ceiro!': mais altos", afirma.

Isto pode ser chamado dc "cs-
verdeamento" da lidcrnnça. Na
vanguarda do movimento ambien-
tai, um punhado de executivos-
chefes em setores tradiciunulmeu-
te "sujos" decidiram que podem
ganhar dinheiro se adotarem metas
ambientais em VC1. de combatê-Ias.
Esses executivos acreditam que os
negócios "sustentáveis" - aqueles
baseados em matéri as-primns c
combusnvcis renováveis _. aprc-
sentam uma tremenda oportunida-
de de ganhos. enquanto o uuuulo
enfrenta os problemas amhicntais
que são () legado do século 20.

"O dcsafio da sustcntabilidadc
mundial poderá ser a maior oportu-
nidade comerciul na história rcccn-
te:', diz Stuar.t L; I ~i~rt?p,.ore~s?r ,!c

flay Anderson (acima), da Interface,
reduziu o uso de náilon na produção ;;
de carpetes e John Srowne, da SP,
lucra com energia solar ,)

incidentes. Os funcionários atende-
ram ao desafio: a Dul'ont reduziu
seus despejos tóxicos em 74%, des-
de !'iH?, baixando li metade seus de-
tritus lançados em aterros, e dimi-
nuindo em US$ 200 milhões su'á
conta de US$ I bilhão anuais par~
tratamento de cllucntes. '

"Cerca de três ou quatro anos
utr.is, nossos funcionários começa-
ram a ver os bcneffcios - '1uc foram
diretamente para os lucros", conta
Krol. Uma segunda onda de inova-
ção foi desencadeada quando OS fun-
cionários da empresa começaram it
criar produtos "verdes".

A divisão agrícola da Duf'ont,
por exemplo, desenvolveu uma nQ:
va linha de herbicidas biodegradá-
vcis que os agricultores aplicam em
quantidades diminutas, permitindo
reduzir em cem vezes a quantidade
de herbicida utilizada por acre. In-
troduzidos inicialmente em 1982,
esses produtos menos tóxicos fo-
ram desenvolvidos para 23 safras
diferentes, c sua utilização dimi-
nuiu em 8% a quantidadc anual de
herbicida aplicada em todo omun-
do. Krol vê uma correlação direta:
nesse período, t\ Dul'ont passou d~



i\ cruprcsu gnsrou lIS$ I (,O rui-
lhõcs no desenvolvimento de recuo-
logia na área da energia solar c de-
tém 10% desse mercado, em todo o
mundo, "Quanto mais pensamos a
respeito, n);tis concluímos que pode-
remos mclhurur nosso desempenho
ambiental... e obter retornos finan-
ceiros mais altos", "firma.

Isto podc ser chamado de "cs-
vcrdcameuto" da liderança. Na
vanguarda do movimento ambicn-
t al, um punhado de executivos-
chefes em setores trudiciunalmeu-
te "sujos" decidiram que podem
ganhar dinheiro se adotarem metas
ambientais em vez de combatê-Ias.
Esses executivos acreditam que os
negócios "susrcntáveis" -- aqueles
baseados em matérias-primas c
couibustfveis renováveis - apre-
sentam uma tremenda oportunida-
de de ganhos, enquanto o mundo
enfrenta os problemas ambientais
que são o legado do século 20.

"O desafio da sustcntahilidadc
mundial poderá ser <.1 maior oportu-
nidade comercial na história recen-
te", diz Stuart L. Hart, professor de
administração da Universidade da
Carolina do Sul. "Os níveis de ino-
vação c crescimento econômico
exigidos criarão enormes oportuni-
dades para aqueles cmprecndcdo-
rcs que conseguem
visualizá-lns" .

Apesar de serem
dificilmente pcrceptt-
veis, existe um crcs-
cento mhnero de exc-
cut ivos que sentem
essas oportunidades-
e eles dirigem algu-
mas das grandes empresas mun-
diais. O "chairman" da Munsanto,
Robcrt B. Shapiro, desmembrou as
operações químicas da empresa.
em setembro, e deu prioridade às
suas unidades agrfcolas, alimentí-
cias e larnracêuticas. Sua teoria é
de que existe um futuro mais favo-
rável em se procurar atender as ne-
cessidades mundiais de nutrição e
saúde do que nos plásticos.

O executivo-chefe da Dul-ont,
John A. Krol, está mantendo as opc-
raçücs.qufmicas do grupo mas ain-
da considera a proteção ambiental "a
grande oportunidade de ncgõcios"
do 11mdo milênio. A maioria dos di-
rigcntcs alllbic~ll~is :Ia D.ul'ont cos-

John I(rot. principat executivo da OuPont. considera a proteção amblontal um grande negócio

cobrindo algumas boas vantagens
econômicas e compctitivas''.

A ccoef'iciência, como o movi-
mente em 'direção a negócios "mais
verdes" às vezes é chamado, tem
sido uma idéia popular na Europa c
no Japão há vários anos. onde leis
rigorosas forçaram as empresas a
eliminar processos po luidorcs.
M.1S. os consultores identif'icnram
npcnas seis a dC7. grandes empresas
industriais norte-americanas que
adotaram a idéia. Ela exige visão
de longo alcance e 1.1111completo
reapnrclhamcnto dos processos in-
dustriais de uma empresa.

Ajuda o fato de que a maioria dos
empregados prefere trabalhar bem

do que mul. Antes de
Browne, da RI'. ter
mudado de rumo no
que se refere ao aque-
cimento mundial. ele
realizou uma pesquisa
informal entre os fun-
cionários e soube que
eles estavam bem à sua

frente. "Existe um grupo representa-
tivo milito bom .- acontece simples-
mente que trabalha para uma cmprc-
sa petrolífera", observa Hrownc.
"Conclufrnos que ele queria ficar or-
gulhoso do que a [lP está fazendo".

Mas, as empresas que roram mais
eficazes em implementar uma estra-
tégia ambiental bem-sucedida são
aquelas com um forte comprometi-
mcnto do escalão superior. "Esses
executivo-chefes precisam acreditar
de verdade que esta é uma impor-
tante oportunidade para sua empre-
sa", afirma Hart. "Precisam acredi-
tar absolutamente nisto em seus co-
rações e em suas almas".

Entre os verdadeiros crentes estão

IProteção
ambiental é
a "grande
oportunidade"
do fim do
milênio

Sun, Samucl Johnson, o "chairman"
da 3M. Livio De.Simone, o "chair-
mau" da Dow Chcrnical, Frank 1'0-
poff, o "chairman" da Weyerhaeu-
ser. George Wcyerhaeuser, e o exe-
cutivo-chefe da Interface. Ray An-
dcrson. "Para essas empresas, as
considcrnçõcs ambientais tornaram-
se uma parte fundamente de sua es-
tratégia de negócios". explica GiI-
bcrt S. Hcdstrom, diretor-gerente de
consultoria ambiental da Arthur D.
Little Inc. "Eles estão dizendo 'não
apenas csverdeie sua empresa - mas
comercialize ambientalismo .. '.

Esses líderes empresariais não
apenas acordaram. um dia, e deci-
diram abraçar uma árvore. Suas
empresas decidiram resolver o pro-
blema dos seus próprios efluentcs e
poluição nas décadas de 1970 e 80
- freqüentemente sob ordem gover-
namental. Gastnram milhõcs para
reduzir os despejos tóxicos. polui-
ção do ar e detritos sólidos. No pro-
cesso, perceberam que reduzir a
poluição pode. na realidade. me-
Ihorar a produtividade.

O programa "Prevenção da Polui-
ção Compensa" da 3M, lançado em
1975. foi um dos primeiros esforços
em escala empresarial para evitar rc-
síduos desde o infcio do processo
produtivo. em vez de limpá-los de-
pois. Até agora, a 3M eli minou mais
de 680 mil toueladas de poluentes do
ar. da terra e da água, para uma eco-
nomia total de custos de US$ 790
milhões. Esse tipo de compensação
estimula inovações que. por sua vez.
criam novas oportunidndes.

A Caterpillar Inc .• por exemplo.
queria reduzir a quantidade de rcsí-
duos de tinta lançada em aterros de
sua fábrica de tratores no Mississip-

. ..-.. ...••.. I.~:~.~~ ..•~~...~... , ''',_ ~ .. _

lume despejado retirando a água, e
depois começaram a pensar sobre
um possível uso para o pó residual.
Em 1966 chegaram a um método pa-
ra transformar o pó em tinta. "Esse
processo acabou sendo muito mais
importante do que o que gerava o
despejo nos aterros". garante uma
porta-voz da empresa.

Talvez nenhum executivo-chefe
aderiu tanto à ecocticiôncia do que
Ray Anderson. ele fundou a Interfa-
ce. sediada em Atlanta, a maior fabri-
cante de carpetes para Instalacõcs.co-,
merciais dos EUA. em 1973. Mas.

. ele prestou pouca atenção ao meio
ambiente até agosto de 1994. quando
foi convidado a falar li comissão de
reciclagem da empresa. "Percebi que
eu não tinha o que dizer", admite.

Então. aos 60 anos, ele buscou
uma visão sobre o futuro de sua em-
presa. Por coincidência, foi presen-
teado com um livro do homem de
negócios e ambientalista Paul Haw-
ken, "The Ecology of Commcrce'', e
teve uma revelação: "Senti a convic-
ção de que somos parte do problema.
e () problema é enorme, c que as em-
presas e a indústria precisam con-
duzir a Terra longe do abismo".

Anderson levou um ano inteiro
pura convencer o resto de sua em-
presa de que a Interface ainda po-
deria ganhar dinheiro enquanto sal-
vava a Terra. Sua meia é criar "zc-
ro'' detrito e consumir "zero" petró-
leo enquanto obtém um lucro sau-
dãvcl. Os funcionários da Interface
examinaram cada processo em bus-
ca de economias ambientais em po-
tcncial. Dcscnvolverum UII'" forma
de fabricar carpetes usando 10%
menos náilon e pressionaram os
fornecedores a criar processos me-

.•.•. '. - __ ~I~:_ ••~-
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seus despejos tóxicos em 74%, des-
de 1')X7. baixando à metade seus de:
tritos lançados em aterros, C dimi-
nuindo em US$ 200 milhões sU'a
conta de US$ I bilhão anuais par~
tratamento de cf1uentcs. "

"Cerca de três ou quatro ano~
atrás. nossos funcionários começai
raro a ver os bcncf'ícios - que foram
diretamente para os lucros", conta
Krol. Uma segunda onda de inova-
ção foi desencadeada quando os fUlie
cionririns da empresa começaram ii
criar produtos "verdes".

A divisão agrfcola da Duf'ont,
por exemplo. desenvolveu uma IIQ-
va linha de herbicidas biodegradá-
veis que os agricultores aplicam em
quantidades diminutas. permitindo
reduzir cm cem vezes a quantidade
de herbicida utilizada por acre. Iri-
troduzidos inicialmente em 1982.
esses produtos menos tóxicos fo-
ram desenvolvidos para 23 safras
diferentes. e sua utilização dimi-
nuiu CIII X~~ a quantidade anual de i
herbicida aplicada em todo omun- I
do. Krol vê uma correlação diretaH'
nesse período. A DuPont passou d~
St~lim;•.mni or f..:,br.ioIIJ.ue.·49~heJ'bj .
culas para a segunda posição,

Mas. as maiores oportunidades
para a [)ul'ont poderão vir do aban-
dono das substâncias químicas. I

COIl1 a bioengeuharia,

lUAs empresas li Dul'ont espera criar --I
e a Indústria produtos a partir de
precisam materiais renováveiS,. I
conduzir a C0ll10 plantas. em ve;o:

de curnbustfveis fés-
Terra longe seis, EIII parceria com ,
do abismo" a Gcncucor Interna- '

tional Ine .• a DuPon' ·1
introduziu recentemente um novo I
poliéster denominado 3GT que é fa- II
bricado COIll amido de milho. em

vet t:~~W';~~~~~~e~~1~~~~~~~'CtlS dh I
11111poliéster com custo mais bai- - ,I'.

xo de produção e cuja fabricação é
mais limpa. Mas. os benefícios da
ecoeficiência sem sempre são sini-
pies de quantificar. A instalação de i
novos equipamentos de produçãoé !
cara. c recuperar detritos tem seus I'

próprios custos. Os consultores ad-
vertem que as empresas não podem I
buscar IIl11acompensação imediata . :
ou realizar uma análise tradicional i
de custo-bencffcio. i

A A.Finkl & Sons Co., uma usina I
...1.....••.•.• ~ I .L.: " ..• r.....•..u..•.•,.••.•n••."'.~ .•"•.

Até "gora, a "campanha nível
'zcro " da Anderson resultou em
uma economia de custos de US$ 25
milhões. Ainda melhor. está atraindo
clientes - arquitetos gostam de fazer
negócios com 11m fornecedor que
não agride o meio ambiente, Os lu-
cros da Interface subiram 30%. no
ano passado. e o faturamento, 25%,
para o recorde de US$ 1 bilhão.

/\. mais recente inovação de An-
derson é um "Arrcndnmcnro Sem-
pre Verde" com proprictãrios de

_ cdi ffcios QUe. al~2'"1\-C,'''''CtP.s em
vez de cmupni-los. A Interface é
responsável pela manutenção.
substituição. retirada e reciclagem
de blocos de carpete à medida em
que se desgastam.

A propcn são em-
preendedora de Andor-
sou levou-o a transfor-
mar-se em 11m "evan-
gelista ambiental" - ele
foi nomeado co-presi-
dente do Conselho de
Desenvolvimento Sus-
tentávcl do presidente norte-america-
no, este anuo A maioria (jus cxecuti-
vos-chefes "verdes" provém das em-
presas mais conservadoras. Krol, da
Ou Ponto por exemplo. assumiu o car-
go de executivo-chefe em 1995. de-
pois de passar toda a sua carreira na
empresa, uma das mais poluidoras do
mundo. Isto. diz ele. é um dos moti-
vos de a DuPont dispor-se a aderir a
um futuro mais limpo. Na década de
1980. a empresa foi alvo de uma tor-
rente de leis e teve pouca alternativa
a não ser limpar suas operações.

O antecessor de Krol como exccu-
tivo-chcfc, Edgnrd S. Woolard, ini-
ciou a mudança na DuPont, estabele-
cendo o objetivo idealista de "zero"
,1_ •••: •••••••• •• _ ••• :_ ••~" •• _ ••__ ••••.•••



opcruçocs quunicas ua crnprcxu.
em setembro. c deu prioridade às
suas unidades agrícolas. alimentí-
cias e farmacêuticas. Sua teoria é
de que existe um futuro mais favo-
rável em se procurar atender as ne-
cessidadcs mundiais de nutrição e
saúde do que nos plásticos.

O executivo-chefe. da Dul'ont,
John A. Krol, está mantendo as ope-
rações químicas do grupo mas ain-
da considera a proteção ambiental "a
grandc oportunidade ele negócios"
do fim do milênio. A maioria dos di-
rigentcs ambientais (1)1Dul'ont cos-
tuma ser contratada fora da empresa.
O grupo, porém, deu a Paul V. Tebo,
ex-chefe de uma de suas divisões de
náilon, a incumbência de garantir a
integração dos seus negócios com
sua estratégia ambiental. Ele está di-
rctamente subordinado a Krol,

Não são apenas as empresas potro-
lífcras e quünicas envolvidas CIO po-
luição que despertam para a idéia. O
executivo-chefe da Compaq Compu-
ter, Eckhard Phfciffcr, ordenou que se
fizesse um novo projeto para os COIl1-
putadorcs pessoais da empresa, há
cinco anos, com vistas a diminuir a
quantidade dos materiais e da energia
exigidos para a sua produção. Desde
então. a Compaq obteve grandes con-
tratos lia Europa e na Austrália·- em
parte por ter aderido às rigorosas nor-
mas ambientais dessas regiões.

A Sonoco Products Co., uma das
maiores empresas de embalagens
do mundo. começou a ret irar produ-
tos usados de sua fabricação das
mãos dos clientes depois que o exe-
cutivo-chefe. Charlcs W. Cokcr, fel.
urna promessa dramática em 1990:
"Nós o fabricamos. nós o retira-
1110S". Esta polftica é mais do que
uma jogada de relnções-públicas: os
clientes adoraram, e agora a SOIlOCO
utiliza materiais reciclados para
mais de dois terços de suas necessi-
dades de matérias-primas.

Os lucros e as vendas. enquanto
isso. continuaram a crescer para ní-
veis recordes. "Sentimos uma res-
ponsabilidade geral por fazer a coisa
certa". diz Coker, cujo avô fundou a
Souoc., "Mas também estamos dcs-

sa pcu'otucru ,UhSCf\'il Uruwllc.
"Coucluunos que ele queria rica r or-
gulhoso do que a UI' está fazendo".

Mas. as empresas que foram mais
eficazes em implementar uma estra-
tégia ambiental bem-sucedida são
aquelas COIl1um forte comprometi-
mcnto do escalão superior. "Esses
executivo-chefes precisam acreditar
de verdade que esta é uma impor-
tante oportunidade para sua emprc-
sa", afirma Hart. "Precisam acredi-
tar absolutamente nisto em seus co-
rações c em suas almas".

Entre os verdadeiros crentes estão
o "chairuian" da S.C. Johnson &

IlJ/), 101 UIII UOS pnmcrrus csnnçus
em escala empresarial para evitar re-
síduos desde o início do processo
produtivo. em vez de limpá-los de-
pois. Até agora, a 3M eliminou mais
de 680 mil toneladas de poluentes do
ar. da temi e da água. para uma eco-
nomia total de custos de US$ 790
milhões. Esse tipo de compensação
estimula inovações que, por sua vez.
criam novas oportunidades.

A Caterpillar Inc .• por exemplo,
queria reduzir a quantidade de resí-
duos de tinta lançada em aterros de
sua fábrica de tratores no Mississip-
pi. Os engenheiros diminuíram o vo-

lIIUlI a lI..:llil rungc lIO .WI!'IltlU •

Anderson levou UIIIano inteiro
para convencer o resto de sua em-
presa de que a Interface ainda po-
deria ganhar dinheiro enquanto sal-
vava a Terra. Sua meta é criar "zc-
ro" detrito e consumir "zero" petró-
lco enquanto obtém um lucro sau-
dávcl. Os funcionários da Interface
examinaram cada processo em bus-
ca de economias ambientais em po-
tencial. Desenvolveram uma forma
de fabricar carpetes usando 10%
menos náilon e pressionaram os
fornecedores a criar processos me-
nos prejudiciais ao ambiente.

pl l,.!'I.I,~ 111011.• \..\jll,,~vl ~ .1\1\/1 '("" ''''''''. , •••

DUPOI\1. porexemplo, assumiu o car-
go de executivo-chefe em 1995, de-
pois de passar toda a sua carreira na
empresa, uma das mais poluidoras do
mundo. Isto, diz ele. é um dos moti-
vos de a DuPont dispor-se a aderir a
um futuro mais limpo. Na década de
1980. a empresa foi alvo de uma tor-
rente de leis c teve pouca alternativa
a não ser limpar SUílS operações.

O antecessor de Krol como execu-
tivo-chefe, Edgard S. Woolard, ini-
ciou a mudança na DIIPOl1t,estabele-
cendo o objeti vo idealista de "zero"
detritos. "zero" emissões c "zero"

Uma sociedade que recicla quase tudo
Buslness Week

A trndicional resposta das em-
presas dos Estados Unidos ~s
preocupações e regulamentações
relativas 11 poluição tem sido a lim-
peza da sujeira que jorra das cha-
minés e dos canos de esgoto. Mais
de dois terços dos bilhões de dó-
lares que o setor gasta no meio
ambiente vão para esses controles
dispendiosos na "boca do cano".

Agora. algumas empresas estão
adotando uma metodologia mais so-
fisticada. Estão analisando o impac-
to ambiental de produtos li serviços.
durante todo o seu tempo de vida.
Isso pode significar utilizar o lixo de
11msetor como matéria-prima de
outro - como transformar a cinza do
uma usina elétrica em placas de ges-
so. O que poderia sinalizar a refor-
mulação de produtos pllJa tomá-los
mais fáceis para reutilizar, recíclar
ou incinerar. Ou até substituir pçr
tecnologias mais limpas, como as
viagens de carro pe.!9,\r~b.,,!ho.~.in
casa. "Pode-se itl)agll~ar umasê-
eiedade que reutilize quase tudo",
diz Jesse H. Ausubel, diretor do
programa de ambiente humano da
Rockefeller University. ' ..

O método é chamado "ecologia

industrial" e algumas empresas es- concorrente, a Canou Inc., come-
tão começando it perceberque isso çou a reciclar cartuchos "toner".
'faz sentido. Na áreà de ~ahlndborg, . A Xerox respondeu com um pla-
Dinamarca, onde estão acontecendo no de "gerenciamento de recicla-
algumas [novações, quatro instala- gem de componentes" para reduzir
ções industriais - uma refinaria de . o dcsperdíclo IUI fábrica e reutilizar
petróleo, uma usina elétrica a car- ou rcciclar mais peças. Hoje, os en-
vão e uma fábrica de placas de ges- ; genheíros projetam copiadoras para

I so, e uma fábrica i:le.produt.ós far-': durarem por mais tempo e utilizam
: macêuticos - tranSfeí:.ém éhérgi8,,-' mais peças em comum. Os desig-
; ãgua servida e alguns produtos, de' ners reduziram o número de produ-

um lado para outro, diz o pesquisa- tos químicos que usam de 500 para
dor John R. Bhrenfeld, (lo hisÜtú- 50, para facilitara reciclagem. Os
to de Tecnologla de Massachusetts : cartuchos de "toner" e de impressão

l (MiT). Nos Éslildos Unidos, 8 Ford . vêm com rótulos parndevolução,
!Motor começou um pt'ogr~à pani paga antecipadamente, aumentando
I reciclar pãra-choques de plástico e as taxas de reutilização em 60%. As
· transformá-los em caixas de lâm- medidas propiciaram mais de US$
· padastrasciras. dos veículos, ou 200 milhões ao ario eni economias
, novos pãra-choques - economizan- para a Xerox, estima Patricia A;
\ do dinheiro no processo. Calkins, gerente da área de produtos

Talvez li melhor exemplo de ambientais e tecnologia.
i ecologia industrial em ação s\lja a Militas vezes, porém, essas eco-
: Xerox COf\? No iníclo dos anos 90; nomias são mais ilusórias. O BMW

as copiadoras arrendadas devolvi- dn Alemanha é unia líder em proje-
.. das fi~avampr!lPi.!!la.das n~~,~l:t!L ..;_rw ç3!I<)§.queI'Qdr-~n,serfacilmente1 depõsltos. Vários pil!ses eur.opcus, desmontados e reciclados. Mas até.
, estavam circulando propostas, al- agora, os custos de coleta e fi dis-
· gumas posteriormente transforma- posição de peças não-metálicas de

das ern lei, pará exigir,~tl)p,esa~.8: :, carros desfeitos contrabalançam OS
receberem de volta os produtos em- beneficios, dizem executivos. Nos
balados e descartados. Sua írláior Estados Unidos a IDM promove

.......... _--------._._ .._---_ _----------------- _._---_ ..._---

produtos que favorecem a ecologia
como os drives de disco RAMC,
feitos com menos energia e menos
material. Mas os plásticos recicla-

. dos que silo usados para fabricá-los
custam mais do que o material vir-
gem. Tomar essa benevolência eco-
lógica numa vantagem em termos
de custo "será o próximo grande
passo", admite Diana J. Bendz, di-
retor de produtos que não agridem o
meio-ambiente daIBM.

Outro desafio é imaginar a me-
lhor estratégia para isso. É melhor
reciclar computadores obsoletos ou
jogá-los no lixo e economizar os
custos de transporte ti energia. Os
pesquisadores não têm sempre a
resposta. Com efeito. os acadêmicos
ainda argumcntam quando 8 se o
papel os ~~co~de plást!~o dos arma-
zéns são mms verdes .

Mas poucos duvidam que exis-
lem muito espaço para se melhorar.
Neste exato momento, estima a Au-
subel da Rockefeller University, os

, Estados Unidos e outros países de-
senvolvidos utilizam materiais e
energia com uma eficiência de ape-
MS 5%. Com medidas ecológicas
industriais inovadoras, esse per-
centual pode aumentar muito, •

, •••• "I,. " ••..' I ••••. " o.' ••• 1 .•• \~'" '"
(, f:íci I perceber as vantagens de

UIIIpoliéster COIIIcusto mais bai-
xo de produção C cuja fabricação é
mais limpa. Mas. os benefícios da
ecocficiência sem sempre são sim-
ples de quantificar. A instalação de
novos equipamentos de produçãoé
cara, c recuperar detritos tem seus
próprios custos. Os consultores ad-
vertem que as empresas não podem
buscar uma compensação imediata
ou realizar uma análise tradicional
de custo-benefício.

A A.Pinkl & Sons Co., uma usina
de aço de Chicago freqüentemente
elogiada por SClI processo manufatú-
miro limpo. não se importa em cal-
cular as economias ambientais: "Não
queremos gastar dois meses com os
funcionários fazendo contas da nos-
sa recompensa em gastos", afirma ..o
presidente da empresa. Bruce Liima-
tainen. "Apenas sabemos que é cor-
reto para nosso negócio". '

Uma recompensa diffcil de me-
dir é a vantagem de uma reputação
de ambientalista. "Se apenas ofere-
cermos UIIIpreço e uma vantagem
tecnológica, isto tal vez seja algo
que não vai durar para sempre", co-
menta Hans W. Gutsch, vice-pre-
sidente sênior para o meio ambien-
te da Compaq. "Mas, se fizermos
uma série de coisas direito e termos
a liderança mundial, então será di-
fíci I para os compct idores nos al-
cançar". Gutsch observa que mui-
tas grandes empresas clientes, co-
mo a Swiss Bank Corp., exigem
que seus computadores sejam ho-
mologados como eficientes eUI
consumo de energia e seus fornece-
dores comprovem processos <te
administração ambiental. .

A pressão dos clientes, combina-
da com UIIIesforço para diminuir
custos. inevitavehnente levará ou-
lros executivos-chefes a considerar
a ccocflclência, prevêem os consul-
tores. "Cada vez mais empresas es-
tão começando a perceber que,
simplesmente. custa demais manter
a poluição". afirma Rynowecer, da
UTI'. Parece ser possível fazer bem
as coisas fazendo o bem. '•
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COLGATE-PALMOLlVE

Compromisso ambiental passado a limpo
A Colgate-Pulmolive está

presente em mais de 70 paí-
ses. Em suas unidades indus-
triais, mantém sob rígido
controle o impacto de seus
produtos no meio ambiente,
na saúde da população e na
qualidade de vida das comu-
nidades onde alua. A preocu-
pação da empresa com o
meio ambiente tem se tra-
duzido em programas diver-
sificados que englobam pro-
cessos de fabricação, forme-
lação de produtos, embala-
gens, instalações físicas e
decisões de negócios.

"A proteção ao meio
ambiente é parte integral da
missão da Colgate-Palmolive de se con-
verter na melhor, e mais confiável, em-
presa fabricante de produtos de consumo
de massa em todo mundo", afirma o
engenheiro Vital de Almeida Arruda Ne·
to, gerente de Engenharia e Meio Am-
bierue da empresa, aqui no Brasil.

Para atingir esse objetivo, a Colgate-
Palmolive instituiu, a cerca de cinco
anos. o Programa Global de Mcio Arn-
biente - 7R's (PGMA-7R·s). Esse pro-
grama resume .1 lilosolia da empresa em
relação ao meio ambiente. ao se apoiar
em sete medidas simples, plenamente
tangíveis e mensuráveis, que podem ser
aplicadas no dia-a-dia da companhia.
Iniciadas pela letra "R", as medidas pre-
conizam Reduzir, Rentilizar, Reciclar,
Reformlllllr. Reprojetnr, Recompensar e
Renovar.

"O Programa Global de Meio Am-
bienic pe~mite a iodos. os .funcio,
nãrios da Colgute-Palmolive. de qual-
quer escalão ou ilí\'eJliierurqiiico .eí,i'
qualquer parte do mundo, converter

- \ -, ..,:l--l0bleiíÚ1Üm. Qiiº;iu-rilii~des=.ili_êõs--
~'!' .~eneJíçi.9.S•. cu"~LQ.1<.f!1._e_~Q~0E'J.?:',
garante o .enge.nh(:i!oJ.1~rcç.lQ.t._n~n,

'tõordenador de Meio Ambiente da
empresa.

O primeiro conceito, no conjunto de
normas dos 7R's, estabelece a necessi-
dade de Reduzir a quantidade de
matéria-prima e embalagens, resíduos
industriais e de escritório e a energia
para fabricar, estocar e transportar os
produtos. Renulitur materiais de trans-
porte nas fábricas e depósitos, bem
como as embalagens do produto origi-
nai, através do uso de refi! sempre que
possível, é outro dos preceitos dessa
política.

Rede/ar matéria-prima e embalagens

lões da GANG (Grupo
Anti-Natureza Global) e
SlUlS tentativas de causar
danos uo meio ambiente.
Ambientadas em Col-
gate City e contadas com
muito bom humor, as
histórias vividas pela
"Turma da CP" procu-
ram enfocar, em deta-
lhes. os benefícios (IUC
cada um dos 7R 's po-
dem trazer para o meio
ambiente.

Com três números já
editados, as histórias em
quadrinhos são impres-
sas em papel reciclado
para que, de acordo com

o engenheiro Marcelo Anan, "o próprio
meio se torne um agente transmissor de
conceitos".

"Acreditamos que as histórias em
quadrinhos constituem um excelente
canal para difundir mensagens impor-
tantes. que ajudarão a nos manter no
caminho da racionalização da pro-
dução. melhorando pouco a pouco o
presente. através do desenvolvimento
sustcnulvel. e construindo um futuro
mais saudtivcl para o planeta". resume
Marcelo Anan.

Para verificar se todas as suas uni-
dades estão cumprindo de forma adequa-
da os procedimentos recomendados em
seu Programa Global de Meio Ambiente.
a Colgate-Pulmolivc mantém uma equi-
pe de tuncionários especialmente treina-
da para realizar periodicamente. entre
outras turelus. auditorias internas de
meio ambiente. Essa equipe fornece sub-
sídios para as Iáhricas de todo o mundo.
verificando se elas cumprem os padrões
mínimos da empresa. se seguem os pre-
ceitos dos 7R's e se obedecem ;1 legis-
lação ambiental de cada local.

Essas são algumas das iniciativas que
colocam a Colgate-Patmolivc, ao lado de
outras grandes corporações. na vanguar-
da da preservação ambiental. Entre as
ações futuras, a empresa pretende con-
tinuar acompanhando e se adaptando ;IS

mudanças geradas nas legislações ambi-
entais. além de antecipar ações capazes
de criar benefícios adicionais ao meio
ambiente, aperfeiçoando processos de
produção para gerar cada vez menos
resíduos. E. ainda. desenvolver produtos
que causem o menor impacto possível ao
meio ambiente, através de novas tec-
nologias. equipamentos e procedimentos
industriais.

o Programa Global de Meio Ambiente permite a todos os
funcionários da Colgate-Palmolive converter problemas em

oportunidades, riscos em benefícios, custos em economia.

,;

utilizadas nos processos de fabricação e
aumentar a quantidade do uso de mate-
rial recic1ado nas embalagens, também
faz parte dos sete princípios básicos de
proteção ambiental, ao lado de outros
dois importantes itens: Refonnulur pro-
dutos, utilizando materiais compatíveis
com os objetivos ambientais, e Repto-
jetar plantas e processos, prevenindo a
geração de resíduos e proporcionando
conservação de energia.

Cumpridas essas etapas, RecoIII-

pensar os funcionários pelos sucessos
obtidos e iniciativas adotadas, através do
reconhecimento e do incentivo interno e
externo. Por fim, Renovar o compromis-
so ambiental da Colgare, através da oti-
mização contínua nas plantas industriais.
processos de fabricação e formulação de
produtos.

"Com a adoção desse programa mun-
dial, a Colgate-Palrnolive cumpre inte-
gralmente - e até mesmo excede com
iniciativas próprias e muitas vezes pio-
neiras= a legislação de proteção ambi-
entai de todos os países onde mantém
atividades", diz Carlos Eduardo Toro,
Vice-Presidente de Assuntos Corporati-
vos, acrescentando que essas medidas
visam tornar o mundo melhor, mais
seguro e saudável.

Entre as várias iniciativas adotadas
em unidades da Colgate-Palrnolive em
vários países, merece destaque especial
o projeto pioneiro e até hoje único.
desenvolvido pelo pessoal do setor de
Engenharia e Meio Ambiente da fábrica
do bairro paulistano do Jaguaré.

Com temas que procuram explorar os
conceitos e objetivos contidos nos 7R's.
foram criados livros de histórias em qua-
drinhos, com os super-heróis da "Turma
da CP" enfrentando, a cada edição, os vi-

GLOSSÁRIO

Ativo ambiental - Bens ambientais
da empresa.

Degradação ambiental - Termo usa-
do para qualificar os processos resul-
tantes dos danos ao meio ambiente,
pelos quais se perdem ou se produzem
algumas de sua propriedades, tais
como a qualidade ou a capacidade
produtiva dos recursos ambientais.

Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) - Medida da quantidade de
oxigênio consumido no processo
biológico de oxidação da matéria
orgânica na água. Grandes quanti-
dades de matéria orgânica utilizam
grandes quantidades de oxigênio.
Assim, quanto maior o grau de
oxigênio. maior a OBO. (Tile \Vorld
Bank, 1978)

Efeito estufa - Temperatura mais ele-
vada da Terra do que ela teria se não
houvesse camada de gases que retém
o calor. A temperatura atual possibili-
ta vida na Terra.

Okotex-IOO - Selo verde de origem
alemã que confere certificação ambi-
entai para a indústria têxtil.

Passivo ambiental - Resultado eco-
nômico das empresas passível de ser
sacrificado em função da preservação,
recuperação e proteção ao meio am-
biente.

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Progress on lhe Environmenlal
Challenge - Price Waterhouse LLP

Ensaio Sobre Economia do Meio
Ambiente, APED - Maimon Dália -
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CNUMAD - Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
Desenvolvimento - Rio'92
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Case Studies

ALTHOUGH THE manazernenr svstem ifvou W3m to embark
internacional envi- on an~' of [me' standards)." he savs.
ronmenr srandard Defining a sires environmental asperu

I
ISO 14000 has only and imparu is frequencly described as one
recentlv been final- of ISO 14000's more daunring require-

_I ize d, 'companies ments. Ciba Clayton's qualiry and envi-
around me world have begun work on ir and ronmenr systerns ofiicer, jeremy Ramsden,

"

some have received certificarion. Follow- separared me envíronmental dfeas of the site
ing are ~ ~ ~f companies ma! into three categories: producr specific dfecrs,

I
hzve~~nforISO 14OOO0r ' íor which me cornpany had well-docu-
that~;pWccss of applyinl lndi- I memed data; nonprcduct-specific efferu.
viduals with direcr experience with me stan- i such as local exhausr systern. and indirecr
dard oiter insighr into how their cornpanies I efferu, those that resulr from me facr that
dealt with rneeting ISO's requiremenrs and me business exists bur over wh.ich me com-
inregraring me srandard with other company- ' pany has lirtle or no conuol.
wide initiarives or crafring employee incen-
cives progr.uns.

Ciba Clayton
Mancheste!", U_K.
For Ciba Ciayrons U.K operacions, me
move roward intemarional environrnenr
srandards was partly a way to regain me ini-
ciarive on environmental protecrion and tO
move toward self-regulauon. Ciba Clay-
ton was me fim company to be Emas cer-
cified and also pioneered BS 7750 at me
request of me U.K Chemical lndusrries
Associarion (ClA). The com-
pany is also in me process of
evaluaring ISO 14000.

"Ciba was in me forefront on
saferv and environmental mar-
rers, but mete carne a rime when
legislators starred to [adopt]
many of me th.ings we devel-

" • !::v oped, In a way this put Ciba in
, a posirion of~o r=in me

(, ./ ~: says David Allen,
~-:'~

Ciba Clayron's rnanaging direc-
tor/rexrile dyes for me U.I<. and ~~::::::'Cicalto &0

lrelanei. The inremational envi-
ronrnenr standards provided a frarnework
mar did not depend on legislation. The
srandards also are audirable bv an outside
pany, which grves rhem more I~rimacy, says
Alien.

A1len savs mar with BS 7750 and Emas
alreadv inplace, ir is only logical to go for-
ward with ISO 14000. "You have to have a

Akzo Nobel
Axis, AL
Prior to me final draft ofISO 14000, Akz.o
Nobel Chemicals announced in June thar irs
LeMovne site at Axis was me fim chemical
facilin: in me U.S. to receive ISO 14000 cer-
rificacion. For internal purposes Alczo has
crafted an inregration documem ro roll
Akzo's environrnenr, safery, and health,
Responsible Care; and corporate qualiry
sysrems under an ISO-based managemem
sysrern, savs Wayne Balfanz. managerlAkzo's

care systems,
Prior to seeking ISO 14000,

Balfanz. says me company had
many of me elernents neces-
sary for certificarion in place.
Balfanz. says me beaury of me
managemem systern is that ir
provides not only for status
reparo and correcrive acriom--
which can be taken care of by
deparenent managers--but also
for Iinking a companys policy to
specific objectives, then to an
irnprovernenr program for

achievine those, he savs.
The effort also provides a novel business

opporruniry, Since Akzo's safery, health,
environment, and regularory affairs depare-
rnenr (Shera) rnusr sell its time and ser-
vices ro me comoanvs business units, Shera

54 CHE~1ICAl \\"E.EK. $El"TE~iBER ~). 19')('

collects a small. fixed charge for the rnan-
agem em svsrem from me ;est of me com-

-------"._"

pan)'. Akzo will otter its documem ror inte-
grating me differem managernenr iniria-
rives for sale "to a limired degree" to outside
custorners, sa)'s Balfanz..

I r~~~,~~K~wan !
I

Specialry chemical manufacrurer Thomas 'I

Swan (Consert, U.K) has regisrered to BS
I 7750, has amended the svsrern ro meer :

I

' ISO 14000 certification: and is in the ,
process of gaining full Emas certificarion. I
Frank Richardson, Thomas Swans chief I

I chemisr and environmemal manazemenc
I representative. says implernentation of me

I
cornpanys management sysrern took about
rwo and a half vears and COStabout S30.ooo.

l Richardson savs mar. beina a medium-size
I cornpanv with about lio ernplovees,
i Thomas Swan was elizible for a local zrant
" to cover some of me ;raining costs. -

For evaluaring environm~mal irnpacts,
Thomas Swan divided me site imo arcas,
from small chemical producrion units to
large greenfidd and woodland arcas. "The
potenrial environrnental effecrs in each area
were nored, Then each effecr was evaluared
for significance using an occurrence-derec-
cion-consequence ~'Stem. and a score was
given for bom normal and abnormal. or
emergency, condirions," says Richardson.
Likewise. me company ser targets fOrnumer-
ous individual projects and broader objec-
rives, incorporaring goals for site opera-
tions, communicarions, compliance, and
registrarion.

Quality Chemical
Ty!"one, PA
Qualiry Chemical received third-parry cer-
rificarion in mid-l9% for its Tvrone, PA site,
a proccss me company says~t quickly and
smoothly and incurred negligible apens-
es."We're a cusrorn manufacrurer. and we go
through third-party audits a lot," says SCOrt
Marrin, v.p.rcusrorn manufacturing.
Althouzh there's a COSt associated with
implem~ring and mainraining me srandard,
Marrin says. it involves people that have other
duties, making me cost of the standard
hard to quantiJY.Once me oompany secnred
a registrar. the ISO 14000 certificarion
process took less than nine months. savs
Martin, although much of me work was
leveraged ott me qualirv standard ISO 9000.
which rook tWOvears.

Qualirv compiles one compliance rnan-
agernenr svsrern to incorporare a varierv of



_~_nn__p_a__n_i_e_s_,_nn--a--n_a_g_e_nn--e--n_t_~--_p_e_o--p_l-e ~1I!
rating of20% oi our products per annurn." menrallv superior and economially bene-
Seidel says. He adds that me svstern is a ficia! ~ implememed as we mQve elos-
means of serting benchmarks on me com- E..tO the goal of zero discharge."
panys proàuctS that can be assessedand ~ _ To define environmental aspects and
sured by anyone. ' i~/ impacts, Formosa created a mechanism to

Seidcl savs me IWO major reasons Applied . rank environmemal significance based on
Chemicals sought ISO 14000 cerrificacioni 1\ me Process H=dAnalysis from me com-
are lhe cOSt benefits frem minimizing;~ panvs process saferv management pro-
wasres and rhe marker opporruniry the \ gramo Next. me companv idemified ali me
~srem.provides. He adds mar me cornpa- major process inpurs for each sub-pIam
ny regards me svstern as a rool for conrin- I in each faciliry, rhen ir determined the
uous improvemem o: environmemal per- environmental irnpacrs for each aspecr.
formance, which is complemented by "The entire aspects idemification process
Applied's team environmem and Hat rnan- probably consumed 50% of me imple-
agement srrucrure. rnentation efforr.' says Pastuck..

ndards, including ISO 9000, ISO 14000,
SHÂs voluntary protection plan, and
v eventual ISO standard for saferv and
~m, says Martin. .
In a unique approach to ISO, Qualiry
hernical iniciared a "gain-sharing" incen-
ve plan for employees, funded by savings
merated by improve efficiencies. "You
)n't pay out a penny umil you meet me
oals." savs Martin. Ali of me site's 145
mploye~s received equal pavments-
jiJ,ough results VaI)', each employee can
iake as much as S4,000/year rhrough me
ain-sharing plan, says Martin.

\ ~~~I1J~!~rt~t~~!~~!are
City; DE; Baton Rouge, LA
Formosa Plastic:s is in me process of gaining
ISO 14000 certification for ali three sites by
me end of me year. Although me final cost
has nor ver been calculared, Formosa envi-
ronmental engineer John Pasruck estimares
ir ar SlOO.000-S200,000/faálirv. However,
me Poinr Cornfort site, which ~nsists of six
plants, will cosr more.

"Conformance to me ISO standard ben-
efirs Formosa Plasrics ~ prQviding an
inrernarionallv recoanized standard for
comparison tO omer companies:~ Pas-
ruck. (( to \

Pasruck does nor sav wheme~ ihe rech-
nology exarnined by a 'zero àischarge srudy
ar me Poim Cornforr site would be parr of
me comoan\;s environrnental manazement
system. ;.Se;'eral proiects have been -idemi-
ned that would reduce or eliminare waste-
warer discharce to Lavaca Bav," savs Pasruck,
"Those rhal ;re derermine ; tO be enviren-

HOC Gases
Americas
Kittery, ME;
Research Triangle
P21'k, NC
BOC Gases Americas is
piloring ISO 14000 ar rwo
sites ro evaluate me benefirs
of certificacion before apply-
ing me systern to add.ition-
al sires. Jim Merriam, BOC
Americas managerl envi-
ronmemal affairs, says rhe
U.K.-based BOC Group
has developed an overall
environmem managemem
svsrem rhat each group will

implemem based on drafr srandard BS
7750. "Now Iam raking me group systern
and inrerpreting what it rneans for tne
U.S:

Merriam says me eompanv is piioting
ISO certificarion ro determine me value of
going through me complete third-parry cer-
tification process versus whar me compa-
ny is already doing. BOC estimares that me
company is dose to meering me standard.
"lf our customers begin demanding ir, if
t~e discou wirh insutance, or ir is
o value inrer~ ccrtiftcarion mav be
~rrhwhile. If not, BQCJn~bold off
seeking certificanon of additional sires: says

Merriam.
For derermining environrnenral aspeas and

impacrs, rhe company e\'aluared wasre
srreams and me soecific en\~ronrnem around
eacn site. BOC had âlreadv developed waste
minimizatÍon and pollution prevenrion
oians and used those ta craft me dennition
~ren\ironmenr.-ti aspectSand impactS ofISO
14000. -K .••R..••SISSE.Li.

n-itb CHRISTINE FOR$TER /11 ~\·a·"rr

~pplied
~hemicals
Melbourne,
~ustralia
Melbourne-oased Applied
Chemicals was rhe only
chemical firm among the
fim 13 Ausrralian cornpa-
nies to be officially awarded
ISO 14000 certificaoon ar
a cerernony ar Parliamem
House in Canberra on
August26.

The cerrification process
involved me formal doeu-
memacion of an e:xisring envi-
ronrnenral management sys-
tem. The company has also
d~.eloped its own software to help facilitare
me documentation and enable it to easily
integrare me operation of its ISO 9000
qualiry management system. As a result,
me certificanon process was rapid and com
were well conrrolled.

Steve Seidel, Applied's rechnical manager
in Aurualia, says me preexisrence of an
dfeaive environrnenral managernent system
made ir difficulr to ser realiscicreducrion tar-
gets from the company's environmental
díeas ~er, ser up under me ISO require-
rnents. The rnain arcas Applied Chemicals
has rargered for this year are me reducrion
of solid and liquid wastes, and improvement
in me qualiry of effIuent generared from me
company's operarions.

The company has also introàuced what it
believes to be a unique environmemal rat-
inz svsrem for each of me raw marerials ir
us~ ~d me produCts it manufacrures. The
svsrem addresses each produas impaa in me
marketplace. in relation to occupational
health and saferv disposal. and usage faaors.

"We wanr to improvc the environmenral

soe Gases: Klttery pilot project is baSed on U.K. sunclard.

.r-
~/1- :
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'Tratar os resíduos é mera obrigação. A preocupação, agora, é não br'
gerá-los. A anna das empresas: o gerenciamento ~mbien~1 , 1~.:~,I~~
• Por MARIA TEREZA GoMES a Duêont, pois é retirada de um poço Clamemo ambiental. "O lmportante;:~,:~, so

artesiano instalado em seu próprio ter- eliminar as fo~tes de l?~luição"~ dii,1~· I cri
reno. A redução de consumo é um dos Cascone. "Na VIsão tradicional. a enfa..,,;; • riv
capítulos de um extenso programa para se é a correção dos problemas:'. <~f 1 ra,
qualificar a DuPont como uma empre- Nesse sistema. a empresa analisa ca~i!i' ~
sa-rnodelo no cuidado com o meio am- da etapa de seu processo de produção e" 4 ma
biente. Não se trata apenas de uma procura identificar os riscos para.o 1
preocupação ecológica. Atualmente. meio ambiente. O gerenciamento am- ~~em vez de eliminar resíduos, a empresa biental é o primeiro passo para as em- •
não quer gerá-los. Em vez de tratar a presas com ambições ao certificado da ,
água. pretende mantê-la pura. Essa no- ISO 14000. um conjunto de 29 normas .
va postura, que aos poucos vai-se di- ambientais que deve ser aprovado em, 1
fundindo no país, tem um nome: geren- junho. durante o encontro mundial dat·

EXAME/24 DE ABRIL DE 1~;!1:4
" .i,

'0' executivo Nicésio Ronan Cas-
cone, 39 anos, diretor das fá-
bricas de Lycra da DuPont na
América Latina. tem uma me-

••• ta de desempenho inusitada
para 1996: a fábrica de Paulínia, no in-
terior de São Paulo, onde Cascone está
baseado, precisa reduzir em 30% o
consumo de água. O objetivo não é a
mera contenção de despesas. A água
consumida pela fábrica nada custa para
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International Organization for Standar-
dization, no Rio de Janeiro. Uma dessas
normas, a 14001. trata justamente do
gerenciamento ambiental. O tema ainda
é desconhecido para a maioria das
empresas brasileiras. Apenas 15% das
maiores indústrias do país possuem sis-
tema de gestão ambiental. segundo uma
pesquisa realizada pela Price Water-
house. Essa situação começa a mudar.
Das ]42 empresas consultadas, 30%
estão em fase de implantação desses
programas. Justifica-se essa preocupa-
ção. A certificação ISO 14000 deverá
ser um fator decisivo para quem expor-
ta seus produtos para a Europa e para os
Estados Unidos. "A ISO 9000 abre por-
tas, mas a falta da ISO 14000 pode
fechá-las", diz o consultor Paulo Vanca,
sócio da Price. Segundo Vanca, enquan-
to a ISO 9000 é uma exigência que fica
no âmbito das relações entre empresas,
a ISO 14000 tem um caráter mais
abrangente e potencialmente mais deli-
cado. "A pressão pelo selo verde envol-
ve grupos agressivos, como os ecológi-
cos e de consumidores", afirma Vanca.

MANDAMENTO - Por exemplo: a Volvo,
de Curitiba, desde sua chegada ao Bra-
sil, no final da década de 70, mantém
um sistema de tratamento para efluen-
tes líquidos. Com a pressão ecológica
dos últimos anos, porém, a montadora
de caminhões decidiu ter um programa
de gerenciamento ambiental. A primei-
ra medida foi colocar no papel o Pro-
grama Volvo de Meio Ambiente -
adequando-se a um dos mandamentos
básicos do gerenciamento ambiental. É
preciso dar vida. escrever a política am-
biental para a empresa. A segunda
regra: os funcionários devem ser envol-
vidos no processo (e treinados para is-
so). Graças a esse trabalho, a Volvo
criou um serviço de coleta de lixo sele-
tivo. Tintas e óleos vão para uma lixei-
ra, papéis para outra. .

Sua política ambiental, no entanto, é.
mais abrangente. Todos os projetos da
empresa, da instalação de uma nova
máquina à utilização de uma outra ma-
téria-prima, precisam receber sinal ver-
de do pessoal de meio ambiente. Atual-
mente. a prioridade é aumentar a utili-
zação de materiais recicláveis em seus
veículos. Hoje. cerca de 80% dos com-

EXAME/24 DE ABRil DE 1996

ponentes dos caminhões e ônibus que
saem de sua fábrica paranaense são re-
cicláveis. Há dois anos, esse índice era
de 40%. Um desses componentes é o
pára-larna traseiro. Em vez de em me-
tal, ele agora é fabricado em plástico.
Com o gerenciamento ambiental, as
empresas buscam mais do que o rótulo
de empresa verde. A metodologia per-
mite mapear os riscos ambientais que
a<;ameaçam. A partir daí, torna-se fácil
definir o plano de ação para eliminá-los
ou, na pior das hipóteses, minimizá-los.

Em seu primeiro diagnóstico, em
1991, o laboratório farmacêutico San-
doz listou vinte riscos ambientais em
suas unidades. O trabalho envolveu os
gerentes de fábricas. com a coordena-
ção do executivo Henri-
que Storrer Lage Neto,
então recém-contratado
para o cargo de gerente
de ecologia Para surpre-
sa de todos, um dos maio-
res perigos não residia
na área industrial. O pro-
blema estava no escritó-
rio central da Sandoz. na
Chácara Santo Antônio,
na Zona Sul de São Pau-
]0. Dois tanques de gás
de cozinha, utilizados no restaurante
dos funcionários, foram considerados
corno "risco inaceitável". Com urna
carga equivalente a de 250 botijões ca-
seiros, os tanques poderiam, numa ex-
plosão, causar estragos (tanto ecológi-
cos como físicos) num raio de 700 me-
tros. Os prejuízos seriam enormes. "A
Sandoz não podia correr um risco des-
ses", diz Lage Neto. A partir de então, a
empresa passou a usar gás encanado,
um sistema bem mais seguro.

Hoje, a Sandoz tem um' manual para
a identificação e classificação de riscos.
Pàra situações imprevisíveis, como o
tombamento de um caminhão com pro-
dutos químicos, o laboratório também
cercou-se de cuidados. Por sugestão da
gerência de ecologia, a Sandoz não ter-
ceiriza mais áreas como telefonia e re-
cepção. "São as portas de entrada das
informações", diz Lage Neto. "Elas
têm de saber a quem acionar 24 horas
por dia" As empresas terceirizadas não
conseguem, segundo ele, manter seu
pessoal treinado para uma emergência.

Uma das dificuldades do gerencia-
mento ambiental é a mensuração dos
resultados. A empresa está realmente
mudando? Ou trata-se de mais uma po-
lítica que a diretoria pensa que implan-
tou e os funcionários fingem que ado-
tam? A IBM criou um índice numérico
para medir os resultados da gestão
ambiental em 'sua fábrica de Sumaré,
no interior de São Paulo. O índice reve-
la se a IBM está melhor ou pior do que
no mês anterior. Trata-se de uma com-
binação de sete indicadores, entre eles
a qualidade do ar da fábrica e a quanti-
dade gerada de resíduos. Cada item
vale de zero a um. Somam-se todos, di-
vide-se por sete. O resultado é o índice
ambiental. Quanto mais próximo de I,

melhor. Em fevereiro, a
IBM obteve 0.8. "O Ín-
dice alimenta nossas
decisões gerenciais", diz
lvan de Paula Rigoleno,
coordenador ambiental
da IBM. Até 1995, esse
era um assunto do pes-
soal de engenharia. Não
é mais. Como manda o
figurino, o responsável
pelo programa de meio
ambiente deve dedicar-

se única e exclusivamente ao tema.
. O gerenciamento ambiental pode

até ajudar na identificação de alguns
pontos de vazamento de dinheiro. A
Vale do RioDoce, por exemplo, insta-
lou equipamentos para reduzir em
90% a emissão de pó de minério no ar,
depois de aplicar as regras do geren-
ciamento ambiental. "Além de poluir o
ambiente, estávamos perdendo receita
ao jogar minério fora", diz Maurício
Dias, gerente-geral de desenvolvimen-
to sustentável da Vale. Com as novas
máquinas, o produto é reaproveitado.
A Vale descobriu também que a maior
parte de seus problemas ambientais
ocorria por falta de preparo de seus
executivos. Para reverter a situação,
mandou 900 funcionários para a sala
de aula no ano passado, ministrando-
lhes cursos sobre o terna "Eles preci-
sam entender que colocar uma chami-
né para expelir os resíduos não é sinal
de eficiência", diz Dias. "Ou a empre-
sa está perdendo receita ou tendo custo
alto", afirma Dias. -
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A natureza é o negocio da decada

Os poetas sempre a louvaram em seus versos, sempre se inspiraram nela para
produzir rimas melífluas, idílicas - mas na vida real a natureza foi, ao longo dos
tempos, impiedosamente castigada pelos homens. Estuprada. Humilhada. Desprezada.
Foram tempos - décadas, séculos - em que poluição e progresso pareceram irmãos
siameses. Florestas destruídas, rios contaminados, o ar das cidades escurecidos por
nuvens de fumaça - tudo isso foi sempre considerado o preço a pagar pelo
desenvolvimento. Não mais. Primeiro foi a devastação, depois a indignação - e
agora é a ação. É como se a humanidade tivesse despertado para o óbvio: não adianta
acumular riquezas, erigir um super-PIB ou construir megalópoles se não há ar puro
para respirar nem água limpa para beber. O divórcio do século, no limite, não é o que
afasta a classe operária do comunismo - é o que separa a poluição do progresso. O
capital toma-se cada dia mais verde.

Aos mais céticos, recomenda-se observar os movimentos dos capitães de indústria.
Numa recente reunião do World Economic Forum, 650 empresários e executivos das
maiores companhias do mundo elegeram o meio ambiente como o desafio número 1
para os negócios nos anos 90. A matriz da Monsanto anunciou investimentos de 600
milhões de dólares até 1992 para reduzir as emissões tóxicas de suas fábricas. Os
chefes mundiais da DuPont separaram 1 bilhão de dólares para investir num substituto
para o clorofluorcarbono, CFC, apontado como destruidor da camada de ozônio. No
Brasil, sete grandes empresas anunciaram a criação da Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável, um marco a ser celebrado no calendário ecológico do
país. Por desenvolvimento sustentável entenda-se um avanço que não espanque a
natureza. "A questão ambiental e a tendência dos governos de fiscalizá-la com rigor
se transformarão no fator mais importante da economia mundial", diz o americano
Michael Silverstein, um economista que se especializou nas relações entre meio
ambiente e negócios.

A conversão ao verde não ocorreu por acaso. Ainda se pode lembrar a época em
que a militância era considerada excentricidade de hippies e assemelhados, gente
escarnecida como capaz de fazer um sermão diante de um jardineiro podando um
gramado. Hoje, muitas frases saídas dos lábios de empresários do Primeiro Mundo
poderiam perfeitamente ser assinadas por dirigentes do Greenpeace. "Temos de medir
as conseqüências no meio ambiente de tudo o que fazemos", adverte, nos Estados
Unidos, William F. Fowble, um vice-presidente da Kodak.

O Brasil aproxima-se da luz, é verdade, mas com algum atraso e em marcha lenta,
observado o que se passa no Primeiro Mundo. Uma recente pesquisa
EXAME/ Harvard Business Review foi reveladora. O meio ambiente foi sagrado
prioridade absoluta para as empresas por apenas 9% dos respondentes brasileiros -
empresários e executivos. O índice entre os japoneses: 44%. Entre os alemães: 36%.
Mas que há um avanço no Brasil, isso é inegável. Por muito tempo viveu-se uma
espécie de faroeste no país em matéria de meio ambiente, com muitos bandidos e
poucos mocinhos. Cada um impunha a sua lei. Madereiras e fábricas de papel
devastavam florestas e não plantavam uma só árvore no lugar das abatidas. Palco
privilegiado, aí, foi a Amazônia: entre 1980 e 1990 foram devastados 415 000



quilômetros quadrados de florestas, o equivalente aos territórios de países como Itália
e Bélgica somados. Mineradores sujavam os rios e igarapés com mercúrio, matavam
os peixes, empesteavam as águas. Nas cidades, chaminés expeliam gases venenosos
que provocavam doenças respiratórias na população.

Para agravar a situação, sucessivos governos não pareceram muito incomodados
com tudo isso. Em 1972, por exemplo, o chefe da delegação brasileira à Primeira
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, na Suécia, general José Costa
Cavalcanti, foi claro em sua manifestação. "Um país que não alcançou o nível
satisfatório mínimo no prover o essencial não está em condições de desviar recursos
consideráveis para a proteção do meio ambiente", disse. As palavras de Costa
Cavalcanti, que também era ministro do Interior, soaram como um verdadeiro salvo-
conduto para a pancadaria na natureza.

Hoje, a postura do governo mudou. O meio ambiente é um dos freqüentadores
mais assíduos dos pronunciamentos do presidente Fernando Collor de Mello. Há
poucos dias, Collor anunciou que serão destinados 100 milhões de dólares anuais em
conversões da dívida a projetos ambientais. Há vários - e animadores - sinais de
que um número crescente de empresas brasileiras está sintonizado com os novos
tempos.

* O mais notável é a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que
será uma espécie de xerife incumbido de vedar as torneiras de financiamentos para
projetos que agridam o meio ambiente.

* Cubatão deixou de ser o "Vale da Morte". Embora ainda exista muito a ser feito,
a região recebeu da ONU a honraria - inimaginável até há bem pouco tempo - de
ser considerada um exemplo de programa de controle ambiental bem-sucedido. De
1984 até agora, as indústrias investiram na cidade cerca de 350 milhões de dólares em
equipamentos antipoluição.

* A Riocell, do Rio Grande do Sul, investiu 70 milhões de dólares para reduzir o
mau cheiro que saía de sua fábrica de celulose e eliminar os dejetos despejados no Rio
Guaíba. Os resíduos resultantes do processo de produção são convertidos agora em
adubos orgânicos e em corretivos para a agricultura.

* A subsidiária brasileira da Colgate-Palmolive iniciou um programa de
substituição de suas embalagens plásticas. Até o fim deste ano, o PVC hoje
empregado dará lugar a materiais recicláveis.

* Em companhias como Ripasa, Fibra, Rhodia e MBR, um novo executivo
freqüenta as reuniões da diretoria: é o homem incumbido das questões de meio
ambiente. Com o cargo de gerente ou diretor, ele responde diretamente à presidência
da empresa. Em casos de emergência, tem autoridade para paralisar a produção.

O mais estimulante desses sinais, simbólico mesmo dos novos tempos, é o
surgimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Delajá
fazem parte portentos como Vale do Rio Doce, Caemi, Varig, Mannesmann, Papel
Simão, Ripasa e Aracruz. Outra empresa, a Belgo-Mineira, já anunciou que quer
juntar-se ao grupo. É provável que o número de sócios chegue a vinte. Embora
pertençam a ramos diferentes, essas empresas têm em comum duas coisas: uma dívida
e um empenho. A dívida é ambiental. De uma ou de outra forma e em graus variados,
todas figuraram no índex dos ecologistas. O empenho é quitar o passivo acumulado.
A fundação, que deverá ter um capital inicial de 4 milhões de dólares, funcionará



como uma espécie de árbitro para avaliar - e avalizar ou não - projetos que
ponham em risco o meio ambiente. Seu objetivo é ser um intermediário entre
financiadores como o Banco Mundial e as companhias em busca de dinheiro para tirar
projetos do papel.

O mentor atende pelo nome de Eliezer Batista, presidente do conselho de
administração da Vale do Rio Doce - um dos raríssimos casos de executivo que,
com uma carreira feita toda ela na administração pública, conquistou o apreço e a
admiração da comunidade de negócios brasileira. "Não queremos beneficiar
ganhadores de dinheiro", resume Eliezer. Ele não advoga o romantismo de deixar
intocada a natureza, mas deixa claro que a fundação não vai patrocinar o instinto
predador de ninguém. O evangelho seguido por Eliezer e seus pares na fundação é o
chamado desenvolvimento sustentável, entre cujos adeptos se multiplicam
empresários e governos dos países industrializados, além da ONU. A tese central é
que o processo de desenvolvimento econômico não pode sacrificar o meio ambiente
nem exaurir os recursos naturais. Progresso, sim, poluição, não.

A fundação tem planos para a Amazônia, um nome declamado por dez em cada
nove ambientalistas estrangeiros como prova do alegado desprezo do governo
brasileiro pelo meio ambiente. A idéia da fundação, para a Amazônia, é estimular
apenas empreendimentos destinados à recuperação das áreas degradadas, mantidas
intocadas as florestas naturais. "Até porque custa muito mais caro recuperar o que foi
destruído", afirma Eliezer. Ele cita um estudo feito pela Vale sobre os efeitos da
devastação ocorrida ao longo dos 890 quilômetros da ferrovia que liga o Projeto
Carajás, no Pará, a São Luís do Maranhão. De uma extensão de 25 milhões de
hectares de florestas, a metade está devastada. "Para recuperar essa área, só um
projeto milionário", diz ele. O primeiro projeto a ser apreciado pela fundação foi
batizado de Celmar, uma associação entre a Vale, a Papel Simão, a Ripasae a trading
japonesa Nissho Iwai. Nele, serão investidos 100 milhões de dólares para recuperar
uma área de 100 000 hectares e erguer uma fábrica de papel. Mais tarde, 800 milhões
de dólares serão aplicados no negócio.

Evidentemente, desde que encontrasse o financiamento necessário, o projeto
Celmar poderia passar ao largo da fundação. Mas o aval de uma entidade devotada ao
meio ambiente é moeda preciosa nos dias que correm. "Sem esse aval, o projeto
poderia ser malvisto no exterior", diz Eliezer. Um projeto suspeito de ferir a natureza
dificilmente consegue levantar 10 ou 20 dólares em financiamentos internacionais.
Mineiro de Nova Era, 67 anos, formado em engenharia pela Universidade do Paraná,
Eliezer começou a pensar na fundação na década passada, quando ainda ocupava a
presidência executiva da Vale. A idéia dessa fundação é apenas mais uma desse
executivo que fala sete línguas fluentemente, entre elas o russo e o japonês, e é amigo
de personalidades como o empresário Akio Morita, o chefão da Sony, e o economista
soviético Abel Aganbenguian, um dos teóricos da perestroika. Do currículo de
Eliezer, ministro de Minas e Energia no governo João Goulart, constam a idealização
e a materialização do Projeto Carajás.

As ligações internacionais de Eliezer serão importantes para o futuro da fundação.
Um dos amigos envolvidos com ela é o milionário suíço Stephan Schmidheiny,
presidente do Business Council for Sustainable Development, uma congregação de
homens de negócios europeus e americanos que, em comum, apresentam a militância



ecológica. Schmidheiny, 43 anos, é um dos empresários mais bem-sucedidos da
Suíça, com fortes interesses na produção de cimento. Sua marca registrada é a
preocupação com o meio ambiente. Por causa dela, Schmidheiny desfez-se de uma de
suas empresas, a Etemit, comprada pelo grupo francês Saint Gobain. Motivo alegado:
as telhas de amianto fabricadas pela Eternit eram prejudiciais à saúde. Entusiasmado
com a idéia da fundação, Schmidheiny propôs-se a integrá-la com as congêneres do
exterior. Uma dessas é a Fundação Rockefeller, que está ajudando a elaborar os
estatutos da co-irmã brasileira. O trabalho estará pronto em outubro, quando a
fundação afinal ganhará carne e osso. A data foi escolhida a dedo. Nesse mês, deve
realizar-se no Rio de Janeiro uma reunião preparatória à ECO 92, a II Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O secretário-geral da
ECO 92, o canadense Maurice Frederick Strong, já deu, aliás, a palavra de ordem: "A
ecologia vai comandar os negócios nas próximas décadas. As empresas poluidoras
estão condenadas à falência".

A fundação deverá ser a oferenda mais valiosa que as empresas brasileiras
apresentarão durante as celebrações ecológicas do próximo ano. Na verdade, ela
representa uma ruptura com a postura até certo ponto passiva com que os
empresários tratam da questão ambiental, ainda um tema tabu para muitos deles. "O
medo de serem tratados como vilões faz com que os empresários se retraiam", diz o
consultor João Baptista Galvão Filho, diretor da ECP, de São Paulo, firrna
especializada em assessoria de controle da poluição. "Entre admitir os seus erros e ser
execrados, eles preferem varrer os problemas para baixo do tapete." Não se trata
apenas de evitar as multas dos órgãos de controle da poluição. "O maior dano é o
comprometimento da imagem", diz Galvão. Nestes tempos de fervor verde, um
arranhão na imagem pode custar caro, muito caro. Algum tempo depois do formidável
derramamento de petróleo no Alasca pelo Exxon Valdez, mais de 40% dos americanos
sentiam-se furiosos o bastante para cogitar de um boicote à Exxon. Nem o bilhão de
dólares que a empresa gastou para limpar a sujeira que fez salvou sua reputação.

As empresas brasileiras mais arejadas começam a entender que bancar o avestruz
não conduz a lugar nenhum. "Levar uma carimbada de empresa poluidora não é bom
para ninguém", afirma François Moyen, presidente da Belgo- Mineira. Em vez de
esconder-se, a siderúrgica resolveu enfrentar os problemas crônicos de suas usinas de
Monlevade e Sabará. Nos últimos cinco anos, a Belgo investiu 45 milhões de dólares
na eliminação da poeira vermelha que saía dos altos-fomos. Mesmo assim, a Belgo
foi listada, no ano passado, como uma das empresas mais poluidoras do Estado por
uma associação ambientalista de Minas Gerais. Ressentido, Moyen afirma que foi
vítima de uma injustiça. "Dá mais ibope crucificar uma grande empresa do que os
garimpeiros que estão acabando com os leitos dos rios", desabafa. Por via das
dúvidas, ele já separou 40 milhões de dólares para novos investimentos em controle
ambiental nos próximos três anos. A preocupação de Moyen, no entanto, está voltada
para bem além das montanhas mineiras. O seu medo é que a movimentação dos
grupos de pressão no exterior acabe por atrapalhar as exportações brasileiras. "Os
partidos verdes estão ganhando mais e mais cadeiras nos parlamentos e não vai
demorar para que comecem a voltar-se contra nós", diz ele. "Por isso, mais vale
investir que ter a imagem estragada, pois o custo para recuperá-la será mais alto." A
conta dos estragos é cada vez maior. Calcula-se que as empresas americanas gastarão



150 bilhões de dólares para limpar seu currículo de poluições. "Uns poucos dólares
para prevenir problemas hoje podem poupar muitos dólares de correções no futuro",
diz C. Michael Armstrong, um dos vice-presidentes da IBM americana.

Para algumas empresas brasileiras, a marcação cerrada dos grupos ecológicos já
começou. No caso da gaúcha Riocell, fabricante de celulose, as atribulações
ocorreram por conta de um equívoco da revista americana Newsweek. Numa
reportagem publicada em um caderno especial sobre ecologia em maio do ano
passado, a revista afirmou que a Riocell trabalhava com madeira extraída das florestas
tropicais. Como o mercado externo exige saber a origem da madeira e se arrepia só de
pensar que ela possa ser da Amazônia, não é difícil imaginar os transtornos causados.
Convencer seus clientes de que entre a cidade de Guaíba, onde está instalada a sua
fábrica, e a árvore de origem tropical mais próxima há alguns milhares de quilômetros
de distância custou muito trabalho para a Riocell.

A empresa chegou a editar um book, enviado para cada um de seus clientes
espalhados por 36 países, à frente a Alemanha, sua maior compradora. No folheto, a
empresa explica, entre outras coisas, que a indústria tem produção própria de
eucaliptos, preserva área nativas em suas florestas e produz cerca de 15 milhões de
mudas de árvores por ano. Outra parte do trabalho de esclarecimento foi feita pela
própria Newsweek, que assumiu o compromisso de responder a todas as cartas
recebidas em Guaíba cobrando a suposta extração de madeira da Amazônia. Embora
incomodada, a direção da Riocell, para a qual a questão ambiental é tratada como
parte do negócios, assimilou o episódio. "Hoje, o consumidor final está interessado na
qualidade não só do produto mas também do ambiente em que esse produto é
fabricado", diz Aldo Sani, superintendente da Riocell. "A ecologia entrou na área
comercial. "

Até que um dirigente da empresa se sentisse à vontade para discutir a conservação
do meio ambiente, muita água - poluída pela fábrica de celulose, inclusive - correu
pelo Rio Guaíba, à margem do qual está localizada a Riocell. Inaugurada em 1972
com o nome de Borregaard, controlada pela Borregaard da Noruega, a fábrica
transformou-se numa espécie de inimigo público número 1 da vizinha Porto Alegre, a
capital gaúcha. Diariamente, a Borregaard despejava toneladas de sujeira, turvando as
águas do rio com uma enorme mancha negra. O que mais incomodava na época,
porém, era o mau cheiro insuportável que exalava da fábrica sempre que soprava o
vento sul. Sob o comando de um então obscuro engenheiro agrônomo chamado José
Lutzenberger, a população reagiu, infernizou a vida dos noruegueses. A pressão foi
tanta que o governo federal acabou fechando a fábrica em dezembro de 1973.
Resultado: pouco depois os donos da Borregaard fizeram as malas e voltaram para
casa, entregando as chaves da empresa para o BNDES.

Reaberta sob a direção do banco, a Borregaard continuou a conjugar o verbo poluir
em todos os tempos, modos e formas. A situação começou a mudar em 1982, quando
um consórcio de grupos brasileiros liderado pela Klabin assumiu o controle da Riocell
com a decisão de atacar o problema da poluição. Filtros foram instalados para reduzir
o cheiro provocado pelas caldeiras de cozimento da polpa de madeira. "Nós não
tínhamos opção senão usar os melhores equipamentos", diz Sani. "Se fosse para
continuar brigando com a comunidade, fecharíamos as portas para sempre." Para
auxiliar nessa tarefa a Riocell recorreu ao velho crítico Lutzenberger. "O senhor sabe



fazer alguma coisa além de berrar?", perguntaram-lhe. "Então faça." Lutzenberger
topou o desafio, acampou nos arredores da fábrica na companhia de um punhado de
jovens agrônomos e pôs-se a fazer. Começou pelos arredores da fábrica, à beira-rio,
um legítimo depósito de entulho. No lugar dos detritos, sucata e lama, rebrotou a rica
vegetação original. Patos e marrecos voltaram a freqüentar as áreas alagadiças.
Fêmeas de quero-quero fazem ali seu ninho e até alguns jacarés preguiçosos se
aventuram a tomar sol à beira dos lagos restaurados por Lutzenberger.

Terminada a primeira etapa do trabalho, coroado pela construção do Parque da
Riocell, com um anfiteatro ao ar livre, as empresas de Lutzenberger, a Tecnologia
Convivial e a Vida Produtos Biológicos, foram convocadas para novas tarefas. A mais
importante delas foi encontrar aproveitamento para os resíduos gerados pela fábrica
de papel e celulose e testar uma das frases prediletas do atual secretário Nacional do
Meio Ambiente. Diz a frase: "Não existe lixo no mundo, mas sim mercadoria mal
localizada". O que era antes apenas sujeira jogada indiscriminadamente no Guaíba
virou fonte de dinheiro para a Riocell, sob a forma de adubos e corretivos do solo para
a agricultura. Em quase dez anos, a Riocell investiu 70 milhões de dólares no seu
programa de controle da poluição. Mas valeu a pena, diz Sani. Além de fazer as pazes
com a comunidade, a Riocell acaba de receber um atestado de bom comportamento.
Segundo duas publicações internacionais, a Ekono Strategic Study e a Multiclient
Study, a empresa gaúcha tem os menores índices de poluição do mundo no setor de
papel e celulose.

Ao adquirir a Riocell, seus novos donos assumiram uma espécie de passivo, muito
mais preocupante do que eventuais dívidas junto a bancos e fornecedores. Trata-se do
passivo ambiental, uma categoria contábil ainda não incorporada nos balanços mas
que é capaz de inviabilizar um investimento. Foi o que aprendeu a Rhodia, a
subsidiária brasileira do grupo francês Rhône-Poulenc. Em 1976, no rastro de uma
operação de compra pela matriz de outro grupo francês, a Rhodia incorporou ao seu
patrimônio uma fábrica de produtos como um certo pentaclorofenato de sódio,
altamente tóxico. O local em que a fábrica estava instalada não podia ser pior. Nada
menos que Cubatão, o então "Vale da Morte", um dos mais estarrecedores postais de
poluição que o Brasil conseguiu produzir em todos os tempos. Junto com a fábrica,
descobriu-se mais tarde, a Rhodia tomou-se herdeira de um conjunto de gigantescos
depósitos clandestinos de resíduos venenosos. Denunciados tais depósitos pela
população de Cubatão, não restou à Rhodia senão colocar as mãos na carteira para
limpá-los. "Não podíamos simplesmente largar tudo e ir embora", diz Otacílio
Teixeira Tavares, gerente regional da Rhodia em Cubatão.

Comparado o que a empresa veio a gastar com o lucro gerado pela fábrica, a saída
seria mais do que justificável pelo ângulo das cifras. Nos seus melhores anos, a
unidade de Cubatão obtém um lucro de 500 000 dólares. Nesse ritmo, a empresa
levaria uma eternidade - setenta anos, precisamente - para amortizar os 35 milhões
de dólares investidos até agora para eliminar os resíduos. Só o incinerador, o
equipamento principal empregado na queima das 60 000 toneladas de areia
contaminada, custou 16 milhões de dólares. "Caso a fábrica não pertencesse a um
grupo como a Rhodia e dependesse de sua própria geração de recursos, simplesmente
não haveria condições de atacar o problema", diz Tavares. A despoluição dos
depósitos contaminados transformou-se numa questão de honra para Tavares.



Segundo ele, 90% de seu tempo é voltado para a Missão Samaritá, nome-código
retirado de uma das áreas poluídas com o qual a Rhodia batizou o projeto. Para a
Rhodia, embora a um custo elevado, o aprendizado mostrou-se valioso. Foi absorvido
até pela matriz francesa. "A análise ambiental é prioritária em qualquer operação de
compra do grupo", diz Tavares. "Aqui no Brasil, laudo da Cetesb vale mais do que
fluxo de caixa."

Se a preocupação com o meio ambiente deve ser uma constante em qualquer setor
da economia, imagine-se o que é preciso numa atividade como a mineração.
"Simplesmente os cuidados têm de ser dobrados", diz Henrique Brandão Cavalcanti,
diretor de área de meio ambiente da Caemi, grupo controlado pelo empresário
Augusto Trajano de Azevedo Antunes. Cavalcanti tem razão. Afinal, é difícil
imaginar extrair minério da terra sem machucar o meio ambiente. Na MBR, a
mineradora de ferro do grupo, a ação predatória, em certa época, foi intensa. Uma de
suas minas mais rentáveis, a de Águas Claras, está localizada a escassos 800 metros
do bairro de Mangabeiras, um dos mais nobres de Belo Horizonte, onde fica o palácio
do governo estadual. A poucos quilômetros de Águas Claras há mais duas minas, a da
Mutuca e a do Pico do Itabirito.

Foi em Águas Claras que a MBR mais recebeu críticas, acusada de ignorar o meio
ambiente e transformar a Serra do Curral, na qual a mina está fincada, num imenso
buraco. Um dos críticos era um poeta, um certo Carlos Drummond de Andrade, que
denunciou a agressão à ecologia no poema Triste Horizonte. Num dos trechos finais
dizia Drummond: "Olhei para a terra, e eis que estava vazia/sem nada nada nada". A
campanha acabou sensibilizando a direção da MBR. Estabeleceu-se um limite de 100
metros de rebaixamento da Serra do Curral com a mineração. Com isso, a empresa
deixou de explorar cerca de 40 milhões de toneladas de ferro, no valor de 800 milhões
de dólares.

Providência semelhante foi tomada com relação ao Pico de Itabirito, cuja
preservação significará para a MBR abrir mão de uma jazida avaliada em 1,6 bilhão
de dólares. Além disso, a companhia já está estudando o que vai fazer com a Mina de
Água Claras quando se exaurirem as suas reservas, por volta de 1997. "Não podemos
deixar uma imensa cratera lunar", afirma Cavalcanti. Em vez do buraco, a MBR
pensa em algo mais nobre na área. Para isso, contratou uma firma americana, a
Design Workshop, para fazer um estudo de recuperação dos terrenos. O antigo campo
de mineração será dividido em três partes. Numa delas será construído um centro
comercial e outra abrigará um bairro residencial. Na terceira, a da cava da mina, está
prevista a criação de um grande lago. "A idéia é devolver toda a área de forma
integrada à comunidade", diz Cavalcanti. Segundo ele, o projeto final estará pronto
até o começo do próximo ano, a tempo de ser apresentado na ECO 92.

Henrique Cavalcanti, que foi secretário-geral do Ministério do Interior à época do
general Costa Cavalcanti e sua desastrada intervenção na Conferência de Estocolmo,
em 1972, faz parte de uma nova estirpe de executivos: a dos homens encarregados de
zelar pelo meio ambiente nas empresas. Com acesso direto ao homem principal da
companhia, esses profissionais têm a última palavra nas situações de emergência.
"Temos carta branca para parar a produção, mesmo que isso signifique perdas para o
faturamento", diz Eduardo Antonio Mambrim, gerente de meio ambiente da fábrica
de papel e celulose da Ripasa, em Limeira, no interior de São Paulo. Sob seu



comando trabalha uma equipe de 47 pessoas, entre químicos, biólogos e técnicos em
segurança industrial.

Cinco desses funcionários formam a Comissão Interna de Meio Ambiente, Cima.
Tropa de choque da gerência de meio ambiente, os homens da Cima também estão
autorizados a praticar essa espécie de kanban ecológico. "O cuidado com a
preservação do meio ambiente vem em primeiro lugar", diz Mambrim, que começou a
trabalhar na Ripasa em 1985. Para quem conhece a história recente da companhia,
tamanho zelo não parece excessivo. Quando Mambrim entrou na empresa, ela era
réplica fiel da antiga Borregaard. Para os moradores de Americana, separada da
fábrica pelo Rio Piracicaba, a Ripasa era também sinônimo de mau cheiro
insuportável, detestada pelos moradores da cidade. "Eu era a segunda pessoa mais
conhecida de Americana", lembra Silvio Rachid, diretor de tecnologia da Ripasa, o
homem que tocava a fábrica. "A primeira era a minha mãe."

A solução foi abrir o bolso. A fatura paga pela Ripasa para poder continuar
trabalhando e até ampliar sua fábrica chegou a 35 milhões de dólares em
equipamentos de última geração. A parte mais visível para a população de Americana
é uma gigantesca chaminé de 154 metros de altura. "É a maior entre as fábricas de
papel e celulose do país", orgulha-se Rachid. "Fizemos questão de que ela fosse 4
metros maior do que a da Riocell." Brincadeiras à parte, Rachid e Mambrim
empenham-se em minimizar o peso dos equipamentos. "O mais importante foi a
conscientização dos funcionários", diz Mambrim. "Sem que cada um deles assumisse
a proteção ambiental como vital para o seu trabalho, nenhum investimento seria
suficiente. "

O combate à poluição não significa apenas compra de equipamentos e construção
de chaminés ou lagoas para a contenção de resíduos. Nos últimos anos, empresas
como a americana Procter & Gamble vêm-se preocupando também com o impacto
dos materiais que utilizam em sua produção sobre o meio ambiente. Na DuPont
brasileira observam-se cenas semelhantes. Cestos de lixo diferentes chamam a
atenção de qualquer visitante da sede da DuPont em Barueri, São Paulo. Espalhados
por corredores e salas, eles trazem um aviso que diz: "Cesto para papel recic1ável. Na
dúvida não jogue. Respeito ao Meio Ambiente". Caso seja convidado para um
cafezinho, esse mesmo visitante irá notar que os funcionários preferem xícaras de
louça. Os copinhos de plásticos são usados apenas em último caso. Esses dois
exemplos ilustram bem como a preocupação com o meio ambiente está interferindo
no dia-a-dia dos 1 400 funcionários da empresa no Brasil. ~

Por trás de tudo isso está um programa lançado mundialmente no ano passado pela
DuPont e batizado de "Respeito ao Meio Ambiente". "O objetivo é que QS

funcionários entendam o papel da empresa na preservação do meio ambiente", diz
José Carlos Nunes Siqueira, gerente para a América Latina de segurança, saúde
ocupacional e meio ambiente. "Queremos que o respeito ao meio ambiente se
enquadre na vida e no trabalho de cada funcionário." O programa funcionou da
seguinte forma: o funcionário que tenha alguma idéia a apresenta ao seu superior e,
caso obtenha autorização, coloca-a em prática. No ano passado, 105 sugestões foram
selecionadas em agosto para disputar o prêmio de Respeito ao Meio Ambiente.
Dessas, doze foram premiadas com troféus numa festa realizada num hotel cinco
estrelas em São Paulo.



A reciclagem de papel foi uma das idéias premiadas. A sugestão partiu de dois
funcionários de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A experiência animou os
funcionários da sede, em Barueri. Este ano, foi criado ali o Grupo de Reciclagem,
composto de quinze pessoas das mais diversas áreas. Dois funcionários do setor
financeiro tiveram a idéia de substituir os copos de plásticos por canecas de louça.
Não é pouca coisa. Por ano, a sede consumia 2 milhões de unidades. A preocupação
se explica: o plástico não é biodegradável. Na DuPont, também se dá preferência ao
uso de papel reciclado. A sede consome, por ano, 12 toneladas de papel. "O nosso
grande ganho é no comportamento dos funcionários", diz Siqueira. "Eles passam a
entender que o desperdício é uma forma de poluição." I§}r

A DuPont simboliza os novos tempos. Sua matriz está desativando um negócio de
750 milhões de dólares ao ano apenas porque suspeita de que ele possa trazer danos
para a atmosfera. Gestos como esse mostram que vão longe os dias em que a coluna
de lucros era o que importava às empresas. As mais avançadas e solertes já
perceberam que convém esticar os olhos para fora e espiar a paisagem onde operam.
Uma natureza devastada hoje é sinônimo de lucros devastados amanhã.

~
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la vistoria de licenciamento
anual nos postos do Detran
foram reprovados. Na práti-
ca. porém. os proprtetãríos
desses carros não serão mul-
tados. recebendo apenas um
carimbo com a palavra "res-
trição" no Certificado de Re-
gistro do Veículo. Para 199~.
estes motores terão que ser
regulados. Página 17

liL: SMA N<YIicw DIÁRIO DO GRANDE ABC
iiiII SISEMA ~ I () "'}-I ti 1- Pág. f).2J

AUTOMÓVEIS.--- .._-

PÁGINA: i~
OdJl 01-, ~ l\

DIÁRIO DO GRANDE ABC
.!)LIQLI .u: Pág.o5

Mercedes exibe modelo a gás
Da neaação de gás. Segundo a Mercedes,

após estudar o emprego de mo-
tores movidos a óleos vegetais e:
a álcool (em ciclos Otto e Die-i
sei). a engenharia da empresa!
optou pelo gás natural compri- -. ,
mido, por motivos de "adequa- I _
Ção tecnica e maior economici- \ o-

dade dessa solu!õ!o". ,-
O motor do ônibus é o M

366 LAG. Segundo a Merce-
des, ele se equipara aos ônibus
a diesel em especificaçôes co-
mo consumo de combustivel,
relação peso/potência e solici-
tação térmica. O armazenamen- !

to do gás é feito em seis cilin-
dros e a autonomia do veículo
atinge 350 quilômetros. (VS)

AUTOMÓVEIS

• Projeto 1
O ex-chefão da Fiat Auto-

móveis Pacifico Paoli está in-
vestindo em serviços mais
específicos em sua revenda
Fiat Projeto I, em São Paulo.
Desde o início da Operacão
Rodlzlo. a concesslontna
oferece revisao de motor para
checagem rápida dos niveis
de emissão de poluentes.

fez questão de botar o prtmeíro
selo no carro de Marco Cassano,
que teve aprovação total. Os á<:
nos de veículos final 1 devem /t-
gar para o Disque-Vistoria (~6j).
4040) o quanto antes, para evitar
um congestionamento no fim des-
te mês. quando começa a fiscali·
zação dos veículos placas 2 e j.

O governador Marcello Alencar
enviou ontem à Assembléia Legj,s-
lativa mensagem com o projeto
de lei autorizando o Detran a
anistiar todas as multas emitidas
e não pagas referentes a íníraçôes
de trânsito cometidas até o dia:J)
de dezembro do ano passado
Não estão incluídas as multas err
vias sob a administração do Go _
vemo federal. _ . - •. l

A Mercedes-Benz está apre-
sentando na I" ExpoEco (evento
que acontece em São Paulo com
enfoque na preservaçãg am-
biental) o chassi de ônibus ur-
banO OH 1621 L yeículo mOvi-
do a gás metano. Desde 1977, a
montadora de São Bernardo
mantém programa de pesquisas
para o uso de combustíveis al-
ternativos (e menos poluentes)
em seus veículos.

Diferentemente da Scania, a
Mercedes tem optado pelo gás
natural comprimido. A empresa
informa já ter comercializado
450 ônibus movidos a esse tipo

o GLOBO
g;2±!(fi-- Pág.CAr.

Uetran reprova
3.500 carros
que poluem ar

-
• Por estarem emitindo gases
poluentes, cerca de 3.500dos
cinco mil veículos de placa fi-
nal 1que passaram ontem pe-

Poluição reprova
70 por cento dos
carros na vistoria

gundo os técnicos. está com o
motor desregulado. Como esse tI-
po de vistoria nos carros está
sendo feito pela primeira vez..;o
Detran não multou nenhum vtí-
culo. Apesar das reprovaçõesç o
Detran entregou aos motoristas o
lPVA/97 (original quitado) e o se-
Io de licenciamento. No Certíãea-

do de Registro do Veículo, os ~S-
cais carimbavam a palavra "res-
trição", para que os motori~tas
façam a regulagem em seus veicu-
los para a vistoria de 98.

Segundo os fiscais dos postos
do Detran, nenhum problema .!Di
verificado no primeiro dia de li-
cenciamento, que terminou, às
18h. O presidente do Detran, co-
ronel José Maurício Garcia. acom-
panhou as primeiras vistorias. e

Detran não multa, mas
exige a regulagem
do motor para 1998:'
• Cerca de 3.500 dos 5 mil veícu-I
los de final placa 1 que passaram
ontem pela vistoria de liceRcia-
menta anual nos 23 postos dõ De-
tran espalhados em vários bair-
ros da cidade foram reprovados
no item emissão de gases poluen-
tes. Isto significa que 70% dos
carros vistoriados poluem mais
do que o permitido. A maioria. se-
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SER VERDE TAMBEM E
SER COMPETITIVO
Tentar evitar a poluição, em vez de controlar seus efeitos, é um
primeiro passo. Com a atitude certa, chegam os lucros
• Por MICHAEL E. PORTER e

ClAAS VAN DER LINDE*"

A necessidade de proteger o
meio ambiente por meio de
leis teve uma aceitação ampla,
mas um tanto relutante. Am-

_ •• pla porque todos querem um
planeta habitável. Relutante por causa
da crença arraigada de que as leis
ambientais corroem a competitividade.
A visão predominante é: ecologia ver-
sus economia. De um lado estão os
benefícios sociais que provêm de pa-
drões ambientais rígidos. Do outro
estão os custos privados das indús-
trias para a prevenção de danos e des-
poluição - custos que levam a preços
altos e reduzem a competitividade.
Com a discussão estruturada dessa
forma, o equilíbrio entre esses dois
interesses depende dos ventos políti-
cos predominantes.

Essa visão estática segundo a qual
tudo, exceto a regulamentação, se
mantém inalterado é incorreta. Se tec-
nologia, produtos, processos e necessi-
dades do consumidor fossem todos
fixos, a conclusão de que a regulamen-
tação necessariamente eleva os custos
seria inevitável. Acontece que as em-
presas operam no mundo real da com-
petição dinâmica, não no mundo estáti-
co da teoria econômica. Elas estão
constantemente encontrando soluções
inovadoras por pressão dos concorren-
tes e consumidores.

Para explorar o papel central da ino-

* Michoel E. Poner é professor de administração de
empresas da Harvard Business School. Claas van
der linde fa; pane do corpo docente do lnstituio de
Pesquisas de Administração Internacional da
Universidade de St. Ga//en. na Suíça.
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vacão e a conexão entre as melhorias
~bientais e a produtividade de recur-
sos, temos colaborado desde 1991 com
o Management Institute for Envi-
ronment and Business, numa série de
estudoS de casos internacionais de
indústrias e setores significativamente
afetados pela regulamentação ambien-
tal: papel e celulose, tintas, indústria
eletrônica, refrigeradores, baterias. Os
dados mostram que os custos de ade-
quação às legislações ambientais po-
dem ser minimizados, se não elimina-
dos, através de inovações que tragam

, outros benefícios competitivos. Nós já
tínhamos observado esse fenômeno
durante a pesquisa para um estudo
sobre competitividade que deu origem
ao livro A Vantagem Competitiva das
Nações.

Novos padrões ambientais adequa-
dos podem dar início a um processo
de inovações que diminua o custo
total de um produto ou aumente o seu
valor. As inovações permitem que as
empresas usem mais produtivamente
uma série de insumos - de matérias-
primas a fontes de energia - de
forma a compensar os gastos feitos
para preservar mais o meio ambiente.
Assim, chega-se ao fim de um impas-
se. Em última instância, a maior pro-
dutividade dos recursos torna as
empresas mais competitivas, não
menos.

POLUIÇÃO = INEFICIÊNCIA - Veja como a
indústria de flores holandesa encon-
trou respostas aos problemas ambien-
tais. O cultivo intensivo de flores em
pequenas áreas estava contaminando o
solo e os lençóis freáticos com pestici-
das, herbicidas e fertilizantes. En-
frentando a legislação cada vez mais
exigente relativa à emissão de produtos
químicos, os holandeses perceberam
que a única forma efetiva de abordar o
problema seria desenvolver um siste-
ma de. circuito fechado. Nas estufas
avançadas, as flores agora crescem na
água. não no solo. Isso reduz o risco
de infestação, reduzindo a necessidade
de fertilizantes e pesticidas. As subs-
tâncias agora são despejadas na água.
Esta, por sua vez, é reutilizada

Mudanças como essas não apenas
reduziram significativamente o impac-

EXAME/22 DE NOVEMBRO DE 1995

to ambiental, mas também os custos,
melhoraram a qualidade do produto e
aumentaram a competitividade. Esse
exemplo ilustra por que o debate sobre
a relação entre competitividade e meio
ambiente tem acontecido de forma
incorreta. A visão estanque dessa ques-
tão tem criado uma profecia auto-reali-
zável que leva sempre a mais regula-
mentação ambiental. As empresas, por
sua vez, se opõem às regulamentações
em vez de buscar inovações para se
adequar a elas.

Casos como o da in-
dústria de flores holan-
desa são exceção ou re-
gra? Seria ingenuidade
esperar que a redução
da poluição vá aumen-
tar a cornpetitividade
com freqüência? Cre-
mos que não, e o moti-
vo é que a poluição
quase sempre é uma
forma de desperdício
econômico. Quando substâncias resi-
duais são descarregadas no meio am-
biente sob a forma de poluição, é um
sinal de que os recursos foram usados
de maneira ineficiente. O conceito de
produtividade dos recursos permite
uma nova abordagem do custo de siste-
mas e do valor agregado ao produto.

Ineficiências são mais evidentes
numa empresa na forma de utilização
de material incompleto e controles de
processos deficientes, os quais resul-
tam em perdas. desnecessárias, defei-
tos e materiais estocados. Mas há tam-
bém muitos outros custos embutidos
no ciclo de vida de um produto. O
descarte de embalagens por distribui-
dores ou consumidores, por exemplo,
desperdiça recursos e adiciona custos.
Muitas empresas têm seguido o con-
ceito de prevenção da poluição por
métodos que limitam a poluição antes
que ela ocorra. Mas, ainda que a pre-
venção seja um passo importante na
direção certa, as empresas precisam
aprender a enxergar o benefício am-
biental em termos de produtividade de
recursos. Elas precisam calcular tam-
bém quanto a poluição custa em ter-
mos de desperdício de recursos e de
esforços e diminuição de valor para o
consumidor.

Essa nova visão da poluição como
ineficiência na gestão de recursos lem-
bra a revolução da qualidade nos -anos
80. Há quinze anos, os executivos
acreditavam que investir em qualidade
era caro porque viam os defeitos como
algo inevitável e não como uma inefi-
ciência no processo. Hoje, está disse-
minado o conceito de que as inovações
podem não só melhorar a qualidade
como realmente reduzir custos.

Considere o setor químico. Muitos
acreditam que aí o equi-
líbrio entre ecologia e
economia é particular-
mente difícil. Um estu-
do para evitar a geração
de resíduos em 29 fábri-
cas do setor resultou em
inovações que aumenta-
ram a produtividade de
recursos. Em 181 dessas
atividades de prevenção
somente uma resultou
num aumento de custos.

Das 70 atividades que alteraram o ren-
dimento dos produtos, 68 registraram
um rendimento maior. Em 20 expe-
riências acompanhadas de perto, o
aumento médio foi de 7%. Tais resul-
tados foram obtidos com investimen-
tos surpreendentemente baixos e de
retorno muito curto. De 38 iniciativas,
aproximadamente dois terços recupe-
raram seus investimentos iniciais em
seis meses ou menos. Um quarto de 48
casos não requereu nenhum investi-
mento de capital. O estudo também
mostrou que os dois principais motivos
para tais mudanças foram os gastos
com os despejos de resíduos e as leis
contra poluição.

INOVAÇÃO - A inovação em resposta à
regulamentação ambiental pode cair
em duas categorias. A primeira: novas
tecnologias e abordagens que minimi-
zem o custo de lidar com a poluição
quando ela ocorre. A chave para tais
abordagens geralmente é pegar os
recursos embutidos na poluição e con-
vertê-los em algo que agregue valor
ao processo. Numa fábrica da Rhône-
Poulenc na cidade francesa de Cha-
lampe os subprodutos do náilon conhe-
cidos como diácidos costumavam ser
incinerados. A Rhône-Poulenc inves-
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tiu 15 milhões de dólares e instalou
um novo equipamento para recuperar
e vender essas substâncias como aditi-
vos para tintas e agentes coagulantes.
O novo processo está gerando vendas
anuais de cerca de 4.1 milhões de
dólares

O segundo e. de longe. mais interes-
sante e importante tipo de inovação vai
direto às raízes da polui-
ção. aumentando a pro-
dutividade dos recursos
em primeiro lugar. A
produtividade de recur-
sos aumenta quando
materiais mais baratos
substituem os de alto
custo ou quando os mes-
mos materiais são utili-
zados em menor quanti-
dade. Uma unidade in-
dustrial da Dow Quí-
mica da Califórnia utilizava gás hidro-
clorídrico com substâncias cáusticas
para produzir um amplo leque de pro-
dutos químicos. A empresa costumava
estocar a água utilizada em tanques de
evaporação. A legislação estipulou que
os tanques da Dow só poderiam fun-
cionar até 1988. Em 1987. pressionada
pela necessidade de se adequar à nova
norma. a empresa redesenhou seu pro-
cesso de produção. Reduziu o uso de
soda cáustica, diminuindo os resíduos.
A empresa também encontrou uma
forma de captar uma porção dos resí-
duos para reutilizá-los como matéria-
prima em outros setores da fábrica. A
implementação do novo processo cus-
tou apenas 250 000 dólares e rendeu à
Dow uma economia anual de 2.4
milhões de dólares.

QUEM PRECISA DE REGULAMENTAÇÃO - As
inovações para ajuste à regulamenta-
ção ambiental podem resultar em
economia de tempo e dinheiro. Em
1990 o Protocolo de Montreal e a lei
americana de controle de poluição do
ar exigiram que as indústrias eletrôni-
cac; eliminassem a emissão de cloro-
fluorcarbono. CFC. que danifica a
camada de ozônio. Muitas empresa c;o
usavam como agente de limpeza para
remoção de resíduos da manufatura
de placas de circuito impresso. Ini-
cialmente os cientistas que trabalha-
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ram nesse desafio pensaram que a
eliminação completa do CFC seria
impossível. Depois de pesquisas.
entretanto. profissionais da Raytheon
encontraram um agente químico alter-
nativo que poderia ser reutilizado num
sistema de circuito fechado. O novo
método aumentou a qualidade média
do produto e. ao mesmo tempo. dimi-

nuiu os custos opera-
cionais. Sem regula-
mentação ambiental
essa inovação não teria
acontecido.

As inovações podem
também diminuir o
custo dos produtos e
aumentar a produtivi-
dade de recursos redu-
zindo embalagens des-
necessárias ou simplifi-
cando designs. Uma lei

de 1991 no Japão estabeleceu padrôes
para tornar os produtos mais fáceis de
reciclar. A Hitachi respondeu à ques-
tão redesenhando produtos para redu-
zir o tempo de desmontagem. No pro-
cesso. foi cortado em 16% o número
de partes de uma máquina de lavar
roupa. Ora. menos componentes tor-
nam o produto mais fácil não só para
ser desmontado. mas também para ser
montado. Exemplos como esses são
comuns. apesar da resistência das
empresas à regulamentação ambiental
e apesar dos padrões de normatização
que freqüentemente são hostis a ino-
vações. O fato de .que exemplos como
esses sejam comuns traz uma mensa-
gem importante: é necessária urgente-
mente uma nova estrutura de referên-
cia na reflexão sobre melhorias no
meio ambiente.

Se a inovação como resposta à
regulamentação ambiental pode ser
rentável. se uma empresa pode real-
mente compensar os custos de cum-
primento da regulamentação através
do aumento da produtividade nos
recursos. por que a regulamentação é
necessária. afinal de contas? Se exis-
tem tantas oportunidades. as empresas
não poderiam persegui-las natural-
mente? E claro que algumas empresas
realmente perseguem inovações desse
tipo com ou sem regulamentação. Na
Alemanha e na Escandinávia. onde

tanto as empresas quanto os '-Vll;:>"'.I.IJ

dores estão de acordo quanto às
cupaçôes ambientais. inovaçôes
são incomuns.

Mas a crença de que as empresas
irão agarrar oportunidades rentávei
sem que seja necessário um
rão, dá uma falsa idéia da
competitiva. Ou seja. a de que
as oportunidades rentáveis de .
ção já tenham sido descobertas.
todos os administradores ten
informações perfeitas sobre elas e
incentivos organizacionais aconteçam-g
paralelamente às inovaçôes. Na
dade. no mundo real. os executivos
freqüentemente têm informações
extremamente incompletas e dispõem
de tempo e atenção limitados. São
muitos os obstáculos para mudar essa.
situação:

A regulamentação é necessária por
seis importantes razões:
• Cria pressão para motivar as empre-
sas a inovar.
• Melhora a qualidade ambiental
casos em que a inovação e os
dos de melhoria na produtividade
recursos não compensem
mente o custo de adequação.
• Alerta e educa as empresas
possíveis ineficiências de recursos
áreas potenciais para melhorias
nológicas.
• Aumenta a probabilidade de que
inovações nos produtos e no nrtV'p·c;:<u

em geral sejam amistosas ao
ambiente.
• Cria demanda por melhorias
bientais até que empresas e consumi.
dores sejam capazes de perceber
mensurar as ineficiências.
• Nivela o campo de batalha durante
período de transição para
ambientais baseadas em inovacôes,
assegurando que uma empresa n
possa galgar posiçôes competitivas
relação às outras fugindo dos ,,,,,,<>c •.,_
mentos de natureza ambiental.

O CUSTO DA VISÃo ESTÁTICA - Os
ços envolvidos na consolidação
imposição de regulamentações am
bientais consomem montantes
mes de recursos. Um estudo de 1
do Rand Institute for Civil Justice,
exemplo. revelou que 88% do
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que as seguradoras desembolsaram
entre 1986 e 1989 foram para pagar
custos legais e administrativos,
enquanto somente 12% foram aplica-
dos em melhorias ambientais. Nós
acreditamos que uma parcela substan-
cial dos gastos ambientais, bem
como das receitas de produtos e servi-
ços. é relativa ao próprio combate
contra a regulamentação e não empre-
gada para melhorar as relações com o
meio ambiente.

CURVA DE APRENDIZADO - Um proble-
ma com esse processo de animosida-
de é que ele prende as empresas
numa visão estática e sistematica-
mente empurra a indústria a fazer
estimativas de custos altos para poder
cumprir as normas ambientais. Um
exemplo clássico ocorreu nos Estados
Unidos em 1970. Lee Iacocca, então
vice-presidente executivo da Ford,
previu que o cumprimento das novas
normas de despoluição do ar iria
requerer um tremendo aumento no
preço dos automóveis, forçando a
produção americana a uma paralisia
em 1975 e prejudicando severamente
a economia americana. As previsões
catastróficas de lacocca
revelaram-se erradas.
Casos semelhantes são
comuns.

Uma visão estática
leva as empresas a
enfrentar as normas
que, na realidade, pode-
riam impulsionar sua
competitividade. São
pontos de vista que
fazem os custos de ade-
quação à regulamenta-
ção ambiental parecerem maiores do
que realmente são. Muitas empresas
não levam em conta a curva de apren-
dizado, ainda que os custos reais de
adequação provavelmente venham a
declinar com o tempo. Um estudo
recente sobre o setor de papel e celu-
lose, por exemplo, encontrou custos
reais de ajuste à legislação de cerca
de 5 dólares por tonelada, ao passo
que a indústria inicialmente tinha
estimado que ficariam em mais de 16
dólares.

Os administradores que têm soltado

Resistir às

7&

todos os cachorros para se opor a toda
forma de regulamentação têm se reve-
lado completamente míopes. Não é
segredo que as montadoras japonesas
e alemãs desenvolveram carros mais
leves e mais econômicos em resposta
a novos padrões de consumo de com-
bustível. enquanto a indústria automo-
bilística americana, menos competiti-
va, atirou contra as normas e esperou
que elas fossem extintas. A indústria
automobilística americana realmente
percebeu que iria acabar extinta se
não aprendesse a competir através de
inovações. Mas aferrar-se durante
tanto tempo a uma visão estática cus-
tou bilhões de dólares e muitos milha-
res de empregos.

Para evitar cometer os mesmos
erros os executivos precisam começar
a reconhecer as melhorias ambientais
como uma oportunidade para aumen-
tar a competitividade. e não como um
custo incômodo. Em vez de se ater a
uma perspectiva focada no cumpri-
mento de normas, é preciso questionar
coisas como: que recursos estamos
desperdiçando? Como podemos
aumentar o valor para o consumidor?
Os pioneiros - as companhias que

conseguem ver as opor-
tunidades antes das
outras e buscam solu-
ções baseadas em ino-
vações - irão colher
importantes benefícios
competitivos. exata-
mente como aconteceu
com os japoneses.

Como os administra-
dores podem ajudar
suas empresas a pensar
na questão ambiental

sob um ponto de vista de competitivi-
dade? Em primeiro lugar, as compa-
nhias podem medir os impactos
ambientais diretos e indiretos que pro-
vocam. Uma das principais razões que
levam as empresas a ser pouco inova-
doras na solução de problemas
ambientais é a ignorância. Um grande
fabricante de produtos orgânicos, por
exemplo, contratou uma consultoria
para avaliar possibilidades de reduzir
perdas em seus 40 fluxos de resíduos.
Uma auditoria cuidadosa descobriu
497 diferentes fluxos - a empresa

estava errada numa relação de mais de
dez para um. Nossa pesquisa indica
que a simples mensuração já conduz a
oportunidades enormes de melhorar a
produtividade.

ECONOMIA MUNDIAL EM lRANSIÇÃO - Tra-
dicionalmente, as nações foram mais
competitivas quanto menor ° custo
dos insumos - capital. trabalho.
energia e matérias-primas - a que
suas empresas tiveram acesso. Num
tempo em que as mudanças na tecno-
logia eram lentas. uma vantagem
comparativa em insumos era suficien-
te para o sucesso. Hoje a globalização
está tornando obsoleta a noção de
vantagem comparativa. As empresas
podem buscar insumos de baixo custo
em qualquer lugar. Além disso. o sur-
gimento cada vez mais veloz de novas
tecnologias pode compensar desvanta-
gens no custo dos insumos. Para supe-
rar os altos custos de espaço, por
exemplo. as empresas japonesas in-
ventaram a produção just-in-time e
evitaram o armazenamento de esto-
ques na fábrica.

Apenas possuir recursos deixou de
ser o bastante. O que traz competitivi-
dade é usá-los produtivamente. Como
a tecnologia está mudando constante-
mente, o novo paradigma de competi-
tividade global requer habilidade para
inovar rapidamente. Esse novo para-
digma tem implicações profundas no
debate sobre meio ambiente: corno
abordá-lo, como regulamentá-lo. O
progresso ambiental demanda que as
companhias inovem para aumentar a
produtividade - e isso é precisamen-
te o novo desafio que a cornpetição '
global requer. Resistir a inovações que
reduzem a poluição, como as monta-:
doras de carros americanas fizeram
nos anos 70. irá levar não somente a
danos ecológicos mas também à perda
de competitividade na economia glo-
bal. Países que toleram métodos que
desperdiçam recursos e que renun-
ciam a normas ambientais porque elas
são "muito caras" irão permanecer
estagnados. relegando a si mesmos à
mediocridade. -

© 1995, by The President and Feliows of
Harvard College
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o meio ambiente pode representar custo ou vantagem
competitiva, dependendo de como for tratado pela empresa
Por Karen Blumenfeld eAnthony Montrone

Utilizar a preocupação com o meio ambiente para se diferenciar da
concorrência pode ser interessante. Lucrar com isso, bom demais para
ser verdade. Mas já está acontecendo com diversas empresas que
realmente incorporaram a ecologia em suas estratégias globais. Como
conseguiram? A AT&T, por exemplo, desenvolveu planos específicos
para meio ambiente nas áreas de contabilidade, energia, suprimentos e
devolução de novos produtos, entre outras. A Basf montou uma equipe
só para avaliar oportunidades relativas à ecologia. Ambos os casos
demonstram uma abordagem de longo prazo. De maneira geral, todas
as companhias encararam as questões ambientais como oportunidades
de negócios e transformaram seus consultores técnicos em
estrategistas empresariais - esses, aliás, são os dois principais
conselhos dos autores.
O artigo a seguir traz depoimentos significativos de representantes de
dez conhecidas empresas atuantes no front "verde", como AT&T, Basf,
Scott Paper, Ciba-Geigy e Bristol-Myers Squibb. Elas participaram de
uma mesa-redonda sobre o tema organizada pela firma de consultoria
Arthur D. Little. Os melhores momentos foram selecionados pelos
autores, dois especialistas no assunto, que também analisaram
os pontos fundamentais.

• Karen Blumenfeld é diretora da área de consultoria de segurança, saúde
e meio ambiente da firma de consultoria Arthur D. Littie, dos EUA. Ela orienta as empresas
a aproveitar oportunidades e desafios apresentados pelas questões ambientais .
• Anthony Montrone, vice-presidente da Arthur D. Little, dirige as atividades ligadas
a estratégia empresarial em questões ambientais. Ele assessora as empresas em questões
que envolvem a opinião pública e aspectos competitivos, legais e politicos.

Os líderes empresariais já percebe-
ram há algum tempo que suas
iniciativas têm impacto ambiental e
que, do mesmo modo, decisões
ambientais possuem implicações
empresariais. A novidade é o fato de

que algumas empresas de vanguarda
estão conseguindo utilizar o meio
ambiente como um catalisador de
vantagem competitiva. Ao incorporar
o pensamento ambientalista nas
tomadas de decisão básicas de seus

HSM Management 3 julho-agosto 1997

negócios, elas vêm criando - cons-
cientes disso ou não - uma disciplina
de estratégia ambiental. Algumas das
pioneiras nesse processo estiveram na
mesa-redonda promovida pela Arthur
D. Little, nos EUA, que reuniu as
melhores entre as melhores empresas
em estratégia ambiental. Suas análises
são citadas e comentadas ao longo
deste artigo.

Como outras empresas, estas
também enfrentam desafios na
tentativa de transformar a estratégia
ambiental em vantagem competitiva.
E, como mostra este artigo, elas estão
comprometidas com a transformação
dos desafios em oportunidades. Para
isso, estão dirigindo suas forças
visando três objetivos:
1. Administrar as expectativas dos
seus grupos de interesse;
2. Utilizar o meio ambiente como
fator de distinção competitiva;
3. Integrar metas ambientais e metas
em presariais.

Grupos de interesse

"Quando olho para a AT&T, penso
na lista de entidades, agências,
órgãos, empresas, empregados,
cadeias de suprimentos e comunida-
des que são nossos grupos de interes-
se. Estabelecer uma estratégia que
leve em consideração todos esses
grupos no processo de planejamento
é uma tarefa enorme." A observação



feita por Lelia McAdams, da AT&T,
trata de um dos maiores desafios
enfrentados pela administração.
Como fazer para unificar as expecta-
tivas ambientais dos grupos de
in teresse e processo de tomada de
decisões de uma empresa? Muitas
das empresas líderes de mercado
gastam uma quantidade considerável
de tempo e energia buscando
atender às necessidades de seus
grupos de interesse.

À medida que aumenta a cons-
ciência ecológica, cresce a lista de
grupos de interesse, que inclui:
• Legisladores municipais, estaduais
e federais, que não só regulamentam
as atividades de indústrias, mas,
particularmente na Europa, preocu-
pam-se cada vez mais com as implica-
ções ambientais dos produtos, sua
composição, forma de uso e o que

fazer com eles depois de usados;
• Vizinhos de fábricas, que temem
os riscos de operações industriais e
necessitam de informações e garan-
tias em relação ao tratamen to do
meio ambiente onde vivem;
• Grupos ambientalistas, que a cada
dia estão mais informados, sofistica-
dos e capazes de influenciar a
opinião pública e os mercados.

Mas quem forma a opinião
pública hoje? "Há alguns anos,

sabíamos quem eram os líderes de
opinião neste assunto. Hoje existem
tan tos braços do movimento ecológi-
co que é importante ser 'seletivo' ao
dirigir os esforços de parceria e
aprendizado nessas questões ", diz
Frank Consoli, da Scott Paper
Company. E, segundo George Nagle,
da Bristol-Myers Squibb, "ainda não
foi definido claramente o papel da
indústria no debate público - até
que ponto a indústria poderá

"Hoje existem tantos braços do
movimento ecológico que é importante
ser 'seletivo' ao direcionar os
esforços de parceria e aprendizado"
Frank Consoli, Scott Paper Company
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"O essencial é ter abordagem
(ambientalistaJ de longo prazo. Os
passos que tomamos hoje determinarão
nosso sucesso estratégico"
John Mincy, Ciba-Geigy

participar da formação da opinião
pública, afetando ou influenciando a
resolução dos problemas globalmen-
te, tanto em termos de legislação
como de regulamentação".

Além disso, na qualidade de
grupo de interesse ambiental, os
consumidores estão dando mensa-
gens contraditórias. Há cinco anos,
as pesquisas de mercado realizadas
com consumidores indicavam que
eles estariam dispostos a pagar mais
por um produto "verde", porém essa
promessa não se concretizou no
mercado. Enquanto o público
espera que as empresas façam
produtos ecologicamente corretos e
tomem atitudes responsáveis em
relação à questão ambiental, exis-
tem lacunas no conhecimento
popular quanto ao que é mais
correto tecnicamente.

É fundamental o conhecimento
das expectativas dos clientes e do
público em geral com relação aos
produtos "verdes" de sua empresa e
a seu posicionamento ambientalista.
Como explicajane Hutterly, da S.e.
johnson & Son: "Se não soubermos
qual é a percepção do público em
relação aos nossos produtos,
não estaremos fazendo nosso
trabalho direito".

A história do aerossol

Ajohnson é uma dos maiores
vendedoras de produtos em forma
de aerossol para uso doméstico nos
EUA.Alguns anos atrás descobriu
que, mesmo nos países mais desen-
volvidos do mundo onde os progra-
mas de reciclagem estavam aumen-
tando rapidamente, havia a idéia
de que as latas de aerossol nào
poderiam ser recicladas. Uma falta
de conhecimento básico sobre o
aerossol alimentou essa percepção

extremamente equivocada. Na
realidade, a lata de aerossol é perfei-
tamente reciclável e a indústria
siderúrgica necessita de bom aço
reciclado para a produção de
aço novo. As latas vazias de aerossol,
feitas com 25% de aço reciclado, são
a fonte mais lógica para esse fim.
Se a empresa permitisse que esse
equívoco continuasse, a idéia de
que as latas de aerossol doméstico
constituem um lixo perigoso teria
se espalhado mais e mais.

Obviamente, isso significaria que
os produtos com essa embalagem
ficariam cada vez mais caros. Conse-
quentemente, ajohnson embarcou
num programa educativo sobre o
aerossol com duração de cinco anos,
com o objetivo de aumentar o
número de municípios dentro dos
Estados Unidos que reciclam latas
vaziasde aerossol. O resultado do
programa foi um grande sucesso:
• Ajohnson criou fones alianças com
governos municipais, estaduais e
federais nos Estados Unidos, conse-
guindo uma recomendação para a
reciclagem de latas vaziasde aerossol;
• O perfil ecologicamente responsá-
vel do aerossol foi ressaltado e
melhorado entre os clientes;
• A empresa reduziu o preconceito
em relação à lata de aerossol e
também a idéia de que os aerossóis
nos Estados Unidos ainda continham

clorofluorcarbonetos (CFC);
• A imagem de empresa ecologica-
mente correta que ajohnsonjá
possuía foi melhorada e sua liderança
no setor de fabricantes de aerossol foi
reconhecida.

AJohnson formou parcerias
determinantes com o Steel Can
Recycling Institute, com a indústria
siderúrgica, com a Chemical Manu-
facturers Association, com a Keep
A.merica Beautiful e com a Conferên-
cia de Prefeitos Norte-Americanos.
Essas parcerias ajudaram a alavancar
a estrutura existente para coleta e
reciclagem de latas de café e sopa e a
convencer cidades e Estados a
encaminhar mais aerossol para a
reciclagem. Com essa infra-estrutura
de reciclagem em funcionamento, a
johnson pôde educar os consumido-
res e os ambientalistas, apresentando
a embalagem de aerossol- a lata de
aço - como altamente recic1ável.

Vantagens competitivas

'Teoricamente, se você acha que a
ecologia é mais um ás na manga,
então não há nada de errado em usar
suas realizações no campo da defesa
do meio ambiente para dizer ao
mercado que 'nós somos melhores
que os outros'." A declaração de
Frank Consoli, da Scott Paper, levan-
tou muita controvérsia durante a
mesa-redonda.

Até que ponto uma empresa pode
salientar suas realizações no campo
da ecologia e dizer que "isso nos
torna melhores que os outros"?
Algumas pessoas dão como certo que
a empresa que utilizar agressivamente
o meio ambiente para estabelecer
uma vantagem competitiva assumirá
uma posição de liderança.

Mas o conceito de "produto
ecologicamente preferível" como

"Jogamos essas palavras técnicas
(relativas a meio ambiente) para cá e
para lá, confundindo o restante da
empresa, o que nos afasta da tomada
de decisão" John Difazio, Dow Plastics
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fonte de distinção competitiva
continua, contudo, sendo contro-
verso. Muitas empresas relutam em
enveredar por esse caminho por
medo de que isso se volte contra
elas. Por exemplo, os grupos
ambientalistas poderiam questionar
publicamente o verdadeiro valor
ecológico do produto, ou ir buscar
outros aspectos da empresa, não tão
respeitosos com o meio ambiente.
Isso poderia representar um risco
ainda maior para uma grande
indústria que fabrica uma diversida-
de de produtos utilizando grande
variedade de materiais. Um material
pode ser ecologicamente correto,
mas outro não. Um material pode
gerar vantagem competitiva, e
outro, trazer vulnerabilidade.

Longo prazo

Ainda assim, as empresas líderes
estão assumindo uma visão de longo
prazo sobre essa questão e come-
çam a ver os resultados da estraté-
gia. "O fator essencial", explica]ohn
Mincy, da Ciba Geigy, "é ter uma
abordagem de longo prazo. Quais-
quer passos que tomarmos hoje
determinarão o futuro ambiental de
nossas empresas e nosso sucesso
estratégico ".

No final dos anos 80, executivos
da Scott Paper estavam discutindo
as novas diretrizes do governo dos
EUA em relação ao suprimento de
produtos que contivessem papel
reciclado. A Scott deveria investir na
estratégia de utilizar papel não-
reciclado em seus produtos, como
estavam fazendo muitos de seus
concorrentes? Ou será que a empre-
sa tinha de dar um passo diferente e
investir num processo para utilizar
lixo de papel usado? Qualquer uma
das duas abordagens representaria
investimentos de capital em equipa-
mentos, novos processos e relacio-
namentos.

A Scott foi líder na escolha mais
arriscada e progressista de estratégia
de uso de papel reciclado. Posterior-
mente, o governo norte-americano
e o resto da indústria também
preferiram o caminho da matéria-
prima reciclada. Isso significou que
todas as empresas de papel tiveram

'" '/ "

de fazer o mesmo que a Scott para
apoiar essa estratégia. Tendo toma-
do a liderança, a Scott foi capaz de
ditar os termos da competição. E a
empresa já havia estabelecido fortes
relações com fornecedores de papel
para reciclagem, dificultando para
as indústrias de papel concorrentes

a busca de fontes desse material.
Como resultado de seu posiciona-

mento, a empresa foi considerada
ecologicamente progressista e
tornou-se uma das principais vozes
nos debates governamentais e
parlamentares sobre o tema. Do
ponto de vista de legisladores e

,
"E fundamental conhecer as expectativas
dos clientes quanto aos nossos 'produtos
verdes', Se não soubermos quais são,
não estamos fazendo nosso trabalho
direito" Jane Hutterly, S.C. Johnson & Son
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órgãos reguladores, o fato de uma
empresa ter saído na frente só
ajudou a fazer com que as outras
também se movessem.

Metas integradas

"O desenvolvimento auto-sustentá-
vel não tem que ver só com meio
ambiente, mas também com econo-
mia, administração de recursos,
integridade financeira e outros
conceitos semelhantes que per-
meiam todo o processo de tomada
de decisão e afetam a vida da organi-
zação e de seus grupos de interesse."
Dessa forma, Don Fraser, da Ontario
Hydro, descreve a magnitude do
desafio de integrar estratégias
empresariais e ambientais. Muitos
fatores empresariais contribuem
para o tamanho desse desafio:
• As fronteiras - desde as barreiras
continentais até aquelas entre
unidades empresariais -, que tomam
mais difícil a decisão dos especialistas
ambientais sobre qual a melhor

110 desenvolvimento auto-sustentável
não tem que ver só com meio ambiente,
mas com economia, finanças e outros
conceitos semelhantes. Fizemos um
planejamento integrado de recursos para
tomar as decisões" Don Fraser, Ontario Hydro

maneira de agregar valor através das
várias regiões e dos vários negócios,
cada qual com suas oportunidades e
desafios particulares;
• O receio de criar custos, que
decorre do fato de muitos adminis-
tradores enxergarem a questão do
meio ambiente meramente como um
custo na realização dos negócios.
Eles não reconhecem plenamente,
ou não sabem aproveitar, as oportu-
nidades de redução de custos ou de
aumento das receitas potenciais,
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relacionadas à questão;
• Os problemas financeiros, que,
quando ocorrem, tomam difícil para
a alta gerência pensar sobre o meio
ambiente;
• A relação habitual entre gerencia-
mento ambiental e produção, que faz
parecer que apenas a área de produ-
ção da empresa tem que ver com o
assunto. Só recentemente os adminis-
tradores começaram a entender o
lugar que deve ser ocupado pelo meio
ambiente nas principais atividades de



suas empresas, nas áreas de pesquisa
e desenvolvimento, suprimentos,
desenvolvimento de produtos,
finanças e contabilidade.

A integração do meio ambiente e
das empresas muitas vezes também é
atrapalhada, sem querer, pelas
próprias equipes responsáveis pela
questão. Dentro de algumas compa-
nhias, o crescimen to veloz e o
impacto das questões ambientais
gerou uma tecnocracia de especia-
listas em meio ambiente. Esses
especialistas são advogados, pessoas
da área de relações governamentais
e engenheiros que, normalmente,
usam uma linguagem própria que
os distancia das linhas gerais da
estratégia empresarial e dos proces-
sos de tomada de decisão. "Muitas
vezes não existe relação alguma
entre a terminologia aplicada por
um e por outro", apontajohn
Difazio, da Dow Plastics. "Expressões
como desenvolvimento auto-susten-
tável e ecoeficiência são definidas de
formas diversas. Jogamos essas
palavras para cá e para lá confun-
dindo o restante da empresa e nos
afastando dela. Existe uma necessi-
dade premente de esclarecer essa
terminologia se quisermos ver
algum progresso na área. " Em
alguns casos, ao não deixar o
assunto mais claro para a estratégia
ambiental da empresa, as equipes
que cuidam desse assunto inadverti-
damente criam urna "barreira
verde" entre os empresários e o
grupo ambientalista.

Os participantes da mesa-redon-
da trocaram exemplos de corno suas
empresas conseguiram integrar as

"Evitando que seus funcionários
usem produtos químicos nocivos, os
empresários podem se concentrar
na melhora do desempenho e nas
oportunidades de negócios, em vez de
fiscalizar se as regras são observadas"
Charles Bravo, serviço postal norte-americano

questões ambientais aos seus proces-
sos de tomada de decisão, superan-
do a tal "barreira verde" e tornando
as funções ambientais e empresariais
mais próximas.

Na AT&T, as equipes compostas
por funcionários da área de pesqui-
sa, das unidades de negócios, do
departamento jurídico, autoridades
de meio ambiente e da área de
segurança juntaram-se para ter um
entendimento comum a respeito
das seguintes questões:
• Contabilidade "verde" - desenvol-
ver sistemas financeiros para distri-
buir os custos com ecologia;
• Energia - integrar a eficiência
energética aos projetos;
• Normas ambientais - influenciar a
próxima geração de normas;
• Gerenciamento da linha de
suprimentos - fazer parcerias com
os fornecedores para obter materiais
ecologicamente corretos;
• Devolução - preparar a empresa
para receber de volta os produtos
após seus ciclos de vida útil;
• Avaliação do ciclo de vida e de

Os participantes da mesa-redonda
• CIiARLES BRAVO, gerente de

política de gestão do meio ambiente
da Empresa dos Correios dos EUA

.DON FRAsER, gerente da área de
auditoria, monitoramento, meio
ambiente e desenvolvimento
auto-sustentável da Ontario Hydro

• FRANK CONSOU, diretor de
sistemas de distribuição e qualidade

ambiental da Scott Paper Company
• GEORGE NAGLE, diretor

corporativo da Bristol-Myers Squibb
• JANE HUITERLY,vice-presidente

da área de ações' ambientais e de
segurança da S.C.]ohnson & Son

• JOHN DIFAZIO, diretor da
área de desenvolvimento ambiental
empresarial da Dow Plastics
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projetos de produtos criados.
Na Basf, fabricante de produtos

comerciais e industriais, foi criada
uma equipe que avalia oportunidades
relativas à ecologia e ajuda os admi-
nistradores da empresa e todo o
pessoal de marketing a entendê-las e
aproveitá-las para obter vantagens
competitivas. "Se pudermos vender
nosso lixo e gerar receita, chamare-
mos a atenção dos empresários. Se
nossa equipe de vendas for capaz de
atender os consumidores, ensinando-
os a solucionar problemas, reduzir
custos ou melhorar o desempenho,
chamaremos a atenção do mercado",
diz Steven Rice, da Basf.

A Ontario Hydro estabeleceu um
sistema de "planejamento integrado
de recursos", que é a base do proces-
so de tomada de decisão,juntando
empresários e estrategistas ambien-
tais para considerar todas as opções
e chegar às melhores conclusões. No
passado, se a Ontario Hydro tivesse
desejado fornecer urna nova fonte
de energia, provavelmente teria
usado uma fonte existente, construí-

North America
.JOHN MlNcy, vice-presidente de

assuntos de segurança e de meio
ambiente da Ciba Geigy

• LEuA McAnA.\IS, gerente técnica
da área de planejamento estratégico
ambiental da AT&T

• STEVENRICE, gerente de
oportunidades ambientais da Basf



Os executivos devem ver o meio
ambiente como oportunidade de negócios
e os consultores técnicos precisam se
tornar estrategistas empresariais
do uma usina e simplesmente
distribuído a energia. Mas, para
atender aos mesmos requisitos hoje,
ela examina as alternativas. Talvez
um pequeno gerador independente
na comunidade possa ser usado para
fornecer essa energia. Ou um progra-
ma de economia de energia que
renda 5 MW ou 10 MW adicionais
para a comunidade. Uma terceira
possibilidade seria a utilização de
alguma tecnologia de energia renová-
vel, como moinhos de vento moder-
nos. A estratégia de buscar opções é
apoiada por um estudo contábil de
viabilidade financeira que avalia os
custos de cada uma delas.

Para integrar as metas empresariais
e ambientais com sucesso, as empresas
estão se esforçando em mudar o
comportamento organizacional de
cima a baixo. Charles Bravo, do serviço
postal norte-americano, argumenta
que, se a empresa puder evitar, por

exemplo, que seus funcionários
utilizem certos produtos químicos
nocivos, não há por que se preocupar
com os regulamen tos que regem seu
uso. "Você não apenas reduz os riscos
potenciais, mas também economiza
o tempo de seus funcionários, que
poderão, então, se concentrar na
melhora do desempenho e nas
oportunidades de negócios que se
apresentam, em vez de fiscalizar se as
regras estão sendo observadas."

As empresas que alcançarem
vantagens competitivas poderão,
tranquilamente, fazer com que suas
considerações ambientais pesem nas
decisões empresariais. Para melhorar
a integração empresa-meio ambien-
te, vão colocar expertise em meio
ambiente diretamente nas linhas de
negócios. O papel do profissional
especialista em ecologia será o de
"corretor de conhecimento" para as
empresas - isto é, coletará e interpre-
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tará as informações do mundo
exterior para fornecê-las às empresas
de tal forma que estas possam absor-
vê-las, in tegrá-las às decisões e usá-las
na prática. Esse profissional precisará
ter uma perspectiva mais ampla,
compreendendo as implicações
ambientais resultantes de todas as
atividades da empresa, e não só das
atividades de produção.

Para as empresas criarem na área
de preservação ambiental vantagens
competitivas afinadas com as metas
corporativas, são necessárias duas
mudanças. Primeiramente, os executi-
vos precisam encarar o meio ambien-
te como uma oportunidade de
negócios. Em segundo lugar, e
igualmente importante, é o fato de
que os gerentes da área ambiental
precisam mudar sua forma de contri-
buição com as empresas, passando de
consultores técnicos a estrategistas
empresariais. Têm de agir e falar
como integrantes da empresa, deixan-
do de apenas cumprir regras e
administrar riscos, para visar a
cooperação de outros departamentos.
Sem essas mudanças, dificilment~ o
meio ambiente se tornará uma fonte
de vantagem competitiva. +

©Prism
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Como melhorar a competitivida e
da empresa latino-americana por

meio da estratégia ambiental
j
I

l.AwRENcE PRATT- DIRETOR ADJUNTO DO CLACDS.
.,

IArtigo originalmente publicado no Management Insights. publicação periódica do lncae,
escola de negócios da Costa Rica. em dezembro de 1998.

Reproduzido com autorização dos editores.
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Um estudo recente sobre EI Sal-
vador. dirigido pelo Harvard
Institute for International

Development (HIID). confirmou que,
apesar do crescimento anual de 5% do
PIB, esse país está se empobrecendo ra-
pidamente quando se levam em conside-
ração os custos do dano ao ambiente e à
saúde humana. Outros estudos menos
detalhados indicam que os efeitos nega-
tivos da atividade do homem sobre o en-
torno humano e natural estão começan-
do a ser sentidos nas economias dos
países latino-americanos. À medida que
as economias da região se desenvolvam,
estes efeitos começarão a limitar cada vez
mais o crescimento e o bem-estar social
dos países.

A diminuição da riqueza é uma gran-
de preocupação para a sustentação a lon-
go prazo dos setores produtivos. Sem
uma base de recursos estável e uma pro-
durividade crescente da força de traba-
lho. as indústrias da América Latina não
podem abrigar a esperança de manter um
nível de desempenho que lhes permita
concorrer no futuro em nível regional ou
internacional.

Estratégia ambiental

As empresas latino-americanas po-
dem agir agora e tomar medidas para re-
duzir o dano ambiental e simultaneamente
melhorar sua posição competitiva ..Uma
estratégia ambiental inovadora pode aju-

Os efeitos
negativos da
atiVIdade do

homem sobre o
entomo humano e

natural estão
começando a ser

sentidos nas
economias dos países

latino-americanos.

tração. fundição e processamento de co-
bre do Estado de Sonora. no México. de-
senvolveu uma estratégia ambiental que
reduziu drasticamente o impacto da em-
presa sobre o ambiente e as comunida-
des vizinhas e criou dezenas de milhões
de dólares de valor agregado para os seus
acionistas. Por meio de investimentos es-
tratégicos para a redução do enxofre. me-
lhores práticas de "limpeza e arrumação".
cuidado e manutenção do equipamento
industrial. estrito manejo da água e da
energia e melhor capacitação dos traba-
lhadores. a empresa obteve milhões de
dólares de economia em eficiência em me-
nos de cinco anos. Adicionalmente o
programa deu o impulso necessário para
atrair empréstimos internacionais. o que
dá à Mexicana taxas de juros quase 309c
mais baixas que as dos seus concorren-
tes locais. A empresa está aproveitando
essas vantagens para posicionar a pri-
meira operação de cobre "verde" do mun-
do. O desempenho ambiental da Mexica-
na tem dado suporte assim à estratégia
de baixo custo de uma empresa de
commodities, garantiu financiamentos
para futuras expansões a preços razoá-
veis e abriu a possibilidade de conside-
rar seu produto com base em considera-
ções ambientais emergentes.

dar cada empresa a reduzir custos, da-
nos ao ambiente e às comunidades
circundantes. evitar as conseqüências
econômicas e de reputação derivadas de
problemas com as autoridades
ambientais, manter-se atualizada com as
complexas tendências do mercado e
reorientar-se para uma produção de mai-
or valor agregado.

Vamos considerar a forma em que a
Mexicana del Cobre, uma empresa de ex-

A posição atuai das. empresas 'I~ti~o-ameri~-;:i;'~~'';d~~i~t~~dência~regionais
mostram amplas oportunidades para melhcrercdesempenno ambiental. Por
exemplo: .. ~.. ,.. . .,;::', _ , .. '~ :,::y~':.,;.~:..-;~'-':;" ,', ...
- A reduçãodo desperdício de insumos',-tals:cõmo' enerqia.ráqua ê recursos

naturaís..poderíe melhorar em grande medida, oS'perfis'de custes; .: ,
.~ ''o _e :;~.~_,:4'~~_~:;-:~",,~>.~~>.i.~".,: .. ,~,;.. ... ;~ ,..'r , ~·'i.~-:t.;;:-::~~.?:::'L::':.:i'~-:-?,'=:>: ..:~ ," -L' "',

- As tendências-nos mercadosmternaclonaís 'de 'bensde.iconsurno e-de bens:;
ínterrnediáriosctaramente-se orientam para.ptodutos ambientalmente mais
saudáveis. Isto ocorre em particular entre os' consumidores mais jovens. e no
caso do's:produtos·.'áltamente competitivos,.que:se,~éomeréializarfl .''em nível
lnternaclonal.v-> ':. '-,.. . ' ..'~ '. . .. ',.. '.', ..' .:" .. ~.. . . .

- A contamínação e outras manifestações negativás'~ão' cadã"ve~ menos toleradas
pelas comunidades e os entes reguladores quejespondern a elas.

. ... -: :::' -,

- As'm~ltinaciÓnaisqu~ entram nos' mercados da região em geral têm de 10 a 20
anos de experiência em aumentar a eficiência dos processos produtivos, mediante
a redução da contaminação e outros resíduos. Portanto, têm uma postura
relativamente forte para estabelecer uma posição de mercado "mais verde" que
seus concorrentes locais.



. i

.1

20 Revista da ESPM - Julho/Agosto de 1999

Como deve orientar um alto gerente a
estratégia ambiental da sua empresa? A
estratégia ambiental deve estar determi-
nada pela visão da empresa de onde ela
está agora e onde ela quer chegar no fu-
turo. Da mesma forma que as estratégias
de mercado, recursos humanos, produ-
ção e tecnologia. a estratégia ambiental
de uma empresa deve apoiar e melhorar
seu posicionamento global.

A estratégía
ambíental de uma
empresa deve dar
spoio e melhorar o

posícíonamento
global da mesma.

Por exemplo, as empresas que es-
tão em mercados competitivos em cus-
to devem enfatizar os aumentos de efi-
ciência de processo que reduzem o
desperdício de água, energia e materi-
ais. Da mesma forma, as empresas em
mercados de consumo devem garantir
que os atributos ambientais dos seus
produtos sejam consistentes com as
expectativas dos seus clientes e este-
jam bem posicionados com respeito
aos seus concorrentes. A situação de
cada empresa representa um conjunto
único de oportunidades para conse-
guir vantagens estratégicas por meio
de um melhor trabalho ambiental.

Uma empresa pode encontrar nu-
merosas oportunidades de reduzir o im-
pacto ambiental e obter ganhos ao
mesmo tempo. Em geral não é difícil
encontrar este "Valor Verde" no desem-
penho de uma empresa, sempre que
essa procura esteja bem planejada de
acordo com a estratégia global da mes-
ma. A realidade mostra que a melhoria
ambiental é um investimento como
qualquer outro feito por uma compa-
nhia.

A me/horía
ambíental é um

tnvestimento como
qualquer outro teito

por uma
empresa.

As oportunidades de obter o "Va-
lor Verde" de forma nenhuma estão li-
mitadas às grandes empresas como a
Mexicana del Cobre ou a Petroquímica
Cuyo. Em 1997 e 1998 foram analisa-
das no lncae as práticas ambientais de
22 pequenas empresas da Costa Rica.
A economia média resultante das me-
lhores práticas ambientais alcançou
quase 6% das vendas. principalmente
graças a um menor uso de energia, eco-
nomia de matérias-primas e melhor
gerenciamento dos resíduos. Numa
destas empresas, nosso trabalho cola-
borou para que a empresa se recupe-
rasse depois de estar à beira da falên-
cia. Este perfil de rendimento foi docu-
mentado em outros estudos feitos em
toda a região e no mundo, em indústri-
as que vão da mineração até produtos
de consumo, manufatura e operações
de hotéis e restaurantes. O que a expe-
riência assinala é que as empresas po-
dem esperar um rendimento financeiro
de curto prazo sobre seus investimen-
tos em desempenho ambiental antes de
começar a considerar outros benefíci-
os a mais longo prazo.

• i

Na Petroquímica Cuyo, uma empresa
de polipropileno localizada em Mendoza,
Argentina, com vendas anuais de apro-
ximadamente US$ 80 milhões, a adoção
de uma estratégia ambiental também pro-
duziu enormes economias de custo. Só
no primeiro ano, um investimentode USS
350 mil em gestão ambiental produziu
mais de US$ 600 mil em economias de
energia e materiais. Embora seespere que
nos próximos anos o rendimento dos in-
vestimentos em economias de materiais
e energia diminua, a empresa tem agora
uma série de projetos ambientais plane-
jados para os próximos cinco anos com
um rendimento superior ao seu custo de
capital. A longo prazo a empresa espera
atingir seu "Valor Verde"por meio de um
gerenciamento mais agressivo dos as-
suntos ambientais na sua cadeia de va-
lor, particularmente em programas con-
juntos de reutilização e reciclagem com
seus clientes, fornecedores e distribui-
dores.

As empresas podem
esperar um

rendimento financeiro
de curto prazo sobre
seus investimentos
em desempenho

ambiental antes de
considerer outros
benefícios a mais

longo prazo.

.'.
Descobrtmos que toda.
empresa deve considerar:
'quatro':componentes para-
desenhar"umá' .."estratég ia:::
ainbiental básica":

. ~ '.w""~.:.~,::-

Eficiência de processo e
custos de insumos,

- Atendimento dos requisitos
ambientais e de segurança,

-Expectaíívas d~ comunidade,e :

- Tendências do mercado que
podem afetar produtos e
processos, por exemplo,
conteúdo. .do produto e
requisitosdo sistema gerencial.

I
I

I
I
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As empresas
'líderes usam os
indicadores de

poluição e resíduos
como medida
primária da
eficiência do
processo.

Custos de insumos e
eficiência do processo

A relação entre contaminação e pro-
dutividade está tão bem entendida que
muitas das principais empresas, incluin-
do gigantes multinacionais como a 3M e
Polaroid. utilizam indicadores de polui-
ção e resíduos como uma das principais
medidas de eficiência do processo, e
como forma de identificar as divisões com
baixo desempenho. Isto responde a uma
lógica simples. O material que não se con-
verte em produto é uma utilidade perdi-
da. Os gerentes da Divisão de
Microeletrônica da gigantesca empresa
de telecomunicações Lucent
Technologies Inc. admitem que sua fer-
ramenta gerencial mais poderosa não é
seu sofisticado sistema de
gerenciamento ambiental, mas sim vári-
os milhares de rótulos que dizem "$1 =
$5". Todos os empregados têm sido ca-
pacitados para entender que a empresa
tem de vender $5 a mais de produto para
compensar cada dólar desperdiçado em
materiais ou energia. Esta redução do
desperdício é um componente sumamen-
te importante da estratégia global da
Lucent nos seus altamente competitivos
mercados internacionais de
microeletrônica.

Em geral, buscar oportunidades para
reduzir o desperdício não é uma tarefa
complicada, mas requer uma análise me-
ticulosa. Se uma empresa verifica todos

os resíduos que saem de uma planta de
produção. e rasteia sua origem até o pro-
cesso de produção, pode encontrar for-
mas de eliminá-los. usualmente com subs-
tanciais economias para a empresa.

Atendimento dos requisitos
ambientais ede segurança

O atendimento das leis ambientais e
de segurança pela empresa está se tor-
nando rapidamente uma outra medida
básica do seu desempenho ambiental.
Atualmente se espera que empresas res-
peitáveis se mantenham à altura do "es-
pírito" da lei. Na maior parte da região os
sistemas de regulação estão melhorando
rapidamente. Certamente continuará con-
forme os países se aproximem da meta de
atingir a paridade para sua inclusão na
Zona de Livre Comércio das Américas
para o ano 2005. Quanto maior seja o
número de empresas que tenham experi-
ência em se esforçar para cumprir as leis
ambientais emergentes da região, mais
poderá o setor privado conseguir que as
leis e regulamentos futuros sejam influ-
enciados pela experiência prática.

ram os níveis de descarga para valores
inferiores aos limites do regulamento e
reduziram o consumo de água em mais
de 40%. Agora a Numar está ganhando
mais dinheiro e protegendo o ambiente e
adicionalmente fortaleceu sua posição
como empresa comprometida com a co-
munidade.

Expectativas da
comunidade

Se bem as leis buscam em geral refle-
tir a vontade de uma sociedade, com fre-
qüência não satisfazem plenamente as
necessidades específicas das comunida-
des locais. Isto tem sido especialmente
problemático na área de controle da con-
taminação. onde uma empresa pode afe-
tar não só seus vizinhos. mas também
comunidades localizadas a muita distân-
cia. As empresas de maior destaque no
mundo inteiro estão descobrindo que o
fato de compreender e abordar as preo-
cupações das comunidades vizinhas é
parte importante do negócio. Uma comu-
nidade que dá respaldo a uma empresa
lhe gera um bom nome. assim como apoio
em tempos difíceis e melhores relações
trabalhistas. Uma comunidade que se
sente abusada por parte de uma empresa
geralmente espera uma boa oportunida-
de para expressar sua insatisfação aos
políticos favoráveis à comunidade, as-
sim como à imprensa e, cada vez mais,
aos clientes da empresa.

Por exemplo. em vários Estados do
México as comunidades descobriram que
é mais fácil obter ação imediata contra
uma planta industrial contaminante por
intermédio dos políticos que por meio da
Justiça. O resultado é um número cada
vez maior de fechamentos temporários de
fábricas por violações das leis ambientais
mexicanas que antes ficavam impunes.

Em Honduras. as comunidades pes-
queiras da Costa do Pacífico se sentiram
frustradas pela destruição que causam
os aqüicultores (criadores de camarão)
em suas áreas tradicionais de pesca cos-
teira. Por meio de organizações interna-

Uma comunidade
que apóia uma

empresa traz boa
vontade, apoio em
tempos difíceis e

melhores relações
trabalhistas.

Por exemplo, a Numar, uma empresa
de óleos comestíveis da Costa Rica (com
produtos como margarina, óleos vege-
tais, etc.), iniciou um esforço para cum-
prir as novas leis do país sobre a descar-
ga de águas residuais. A companhia fez
uma série de mudanças em seus proces-
sos que, combinados com estratégias de
tratamento de águas residuais, diminuí-
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A CMPC cumpre com os padrões da
Environmental Protection Agency na
maioria das suas linhas e atualmente
tem uma linha que cumpre com os pa-
drões da Suécia. A agressiva estraté-
gia ambiental destas empresas é um
dos fatores mais importantes que de-
terminam sua capacidade para con-
correr nos mercados internacionais.

Para lograr eficiência nos proces-
sos, a empresa local deve tentar esco-
lher como modelo os principais con-
correntes, sem importar onde estes
estejam localizados, e igualar seu

Não adotar uma
posição eçressive porá
muitas empresas numa

desvantagem
competitiva, conforme

as economias da região
se abram mais à

concorrência
estrangeira.

desempenho. As companhias devem
escolher como modelo as variáveis
de processo e resíduos, os sistemas
de administração ambiental, as po-
líticas de meio ambiente, os registros
de cumprimento e outros indicado-
res do nível e tipo de desempenho
ambiental das melhores empresas da
sua indústria.

Conclusões

Os benefícios para as empresas
latino-americanas que passem a agir
de forma agressi va no seu desempe-
nho ambiental se produzirão de vári-
as formas:

Primeiro, a região se caracteriza
por níveis tão altos de ineficiência
dos recursos que resulta provável
que os rendimentos iniciais dos pro-
gramas sérios de redução do desper-
dício sejam substanciais para a mai-
oria das empresas.

Segundo, virtualmente qualquer
companhia da região que queira ser
a primeira a se estabelecer corno a
empresa "ambiental" do seu merca-

do pode fazê-lo. Um recente estu-
do realizado pelo Incae descobriu
que menos da terceira parte das
cem principais empresas de EI Sal-
vador e Costa Rica está fazendo al-
gum esforço ambiental significati-
vo. Milhares de empresas nos Es-
tados Unidos e Europa têm apren-
dido - por experiência - o lamentá-
vel resultado de não tornar urna
posição de liderança nas iniciativas
ambientais.

Terceiro, o fato de não adotar
uma posição agressiva porá muitas
empresas numa desvantagem compe-
titiva, conforme as economias da re-
gião se abram mais à concorrência
estrangeira e as companhias locais
busquem mercados internacionais
para se expandirem.

Quarto, em realidade não existe
razão para não atuar em forma agres-
siva. O fato de reunir melhor infor-
mação sobre processos, produtos e
expectativas dos clientes e da comu-
nidade faz bom sentido empresarial
em qualquer circunstância, não im-
porta qual seja a meta.

SU,gestões práticas sobre como iniciar a estratégla ambiental da sua empresa

- Faça um exame amplo dos seus insumos, produtos, processos, canais de distribuição e demandas dos clientes,. a
fim de identificar todas as formas possíveis em que os temas ambientais se relacionam com' as operações da sua
empresa.

- Identifique todas as leis ambientais e de segurança pertinentes, assim como regulamentos e qualquer outro
compromisso que a empresa tenha assumido com respeito ao seu desempenho ambienta!. A seguir, faça uma
avaliação franca de se sua empresa está cumprindo ou não com o texto e o propósito destas regras e compromissos.

- Reúna informação sobre as práticas dos seus concorrentes (tanto locais quanto intemacionais) e faça uma avaliação
preliminar da distância que separa sua empresa das melhores práticas.

- Avalie a importância relativa dos diferentes critérios de desempenho ambiental para as necessidades estratégicas
da empresa. São os níveis de resíduos o fator mais crítico, ou mais bem o é a imagem da sua empresa? As
tendências de mercado a respeito do ambiente estão favorecendo sua empresa ou seus concorrentes?

- Finalmente, fixe algumas metas quantitativas que suportem sua estratégia global como objetivos para sua equipe
gerencia!.
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cionais de interesse público, estas co-
munidades conseguiram pressionar em
favor de um boicote ao camarão
hondurenho nos mercados mundiais.
Embora a ameaça nunca tenha se con-
cretizado, foi bastante crível para forçar
o governo hondurenho a intervir com
rapidez. Os funcionários governamentais
colaboraram com as comunidades, os
aqüicultores e as organizações de inte-
resse público para evitar um "sério con-
fronto" no mercado.

Bombardeados
pela televisão e
outros meios de
comunicação de

massa, os
mercados

consumidores
estão se tornando

cada vez mais
"verdes",

Tendências do mercado
que podem afetar

produtos e processos

As caraterísticas ambientais dos pro-
dutos e dos processos de produção de-
sempenham um papel cada vez mais im-
portante na demanda dos clientes. Bom-
bardeados pela televisão e outros mei-
os de comunicação de massa, os mer-
cados consumidores estão se tornando
cada vez mais "verdes". Como a Améri-
ca Latina é em grande medida parte da
esfera de influência dos meios de co-
municação dos Estados Unidos, é pro-
vável que se produza um efeito de "con-
taminação" crescente nos mercados de
consumo da região.

Nos mercados de bens intermediári-
os também está se produzindo uma de-
manda cada vez maior de caraterísticas
ambientais, em particular quando os pro-
dutos se exportam a mercados estrangei-
ros e se convertem em parte de uma ca-
deia de abastecimento mais ampla, afeta-
da por uma demanda que se torna cada
vez mais verde. Por exemplo, o número
de empresas industriais que exigem que
seus fornecedores obtenham a
certificação do Sistema de Administra-
ção Ambiental ISO 14001 está aumentan-
do rapidamente, em particular nas indús-
trias de produtos eletrônicos da Europa.
Inclusive as indústrias que não estão
associadas com a vanguarda da inova-
ção estão avançando nesta direção. Os
três grandes fabricantes de automóveis
dos Estados Unidos indicaram recente-
mente seu propósito de avançar num pro-
grama de certificação de gerenciamento
ambiental para seus principais fornece-
dores do mundo inteiro. Em dezembro de
1997, vários grandes fabricantes de car-
ros também anunciaram seus planos
para levar rapidamente ao mercado ve-
ículos cujos níveis de emissão sejam
baixos ou inclusive nulos.

A fim de lograr
eficiência nos
processos, a

empresa local deve
tratar de escolher
como modelo os

principais
concorrentes, sem
se importar onde

estes estejam
localizados, e

igualar seu
desempenho.

Considerações especiais
para as empresas

latino-americanas que
enfrentama concorrência

internacional

Uma empresa latino-americana que
enfrenta uma intensa concorrência inter-
nacional em geral pode esperar se encon-
trar em posição de inferioridade no que se
refere ao desempenho ambiental. O pri-
meiro imperativo estratégico para as em-
presas que se encontram nesta situação é
de se assegurar que seu desempenho
ambiental e sua reputação não possam ser
empregados contra ela no mercado. De-
pois devem se concentrar no aumento da
sua eficiência de processo até um nível tal
que lhes permita concorrer.

Por exemplo, os mercados da Europa
e Estados Unidos determinam uma indús-
tria de polpa de celulose e papel
ambientalmente sadia mediante duas va-
riáveis: 1) conteúdo reciclado nos bens
intermediários e finais e 2) descargas de
contaminantes nas operações de polpa e
papel.

A indústria latino-americana de pol-
pa branqueada constitui um notável
exemplo de êxito. As principais empre-
sas, tais como Aracruz Celulose no Bra-
sil e a Compaãía Manufacturera de
Papeles y Cartón (CMPC) no Chile, têm
desenvolvido estratégias ambientais
agressivas para manter seus mercados
na Europa e América do Norte. Primei-
ro, demonstraram que seus processos
de alta tecnologia para o cultivo flo-
restal se comparam favoravelmente
com os processos que incluem papel
reciclado. Segundo, fizeram fortes in-
vestimentos na tecnologia de processo
mais eficiente e limpa do mundo. A
Aracruz cumpre com os padrões da
Environmental Protection Agency dos
Estados Unidos em todas suas linhas
de produção e está avançando para o
cumprimento dos padrões da Suécia
(que são os mais estritos do mundo).
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OS SURFISTAS, "."
E QUE ESTAO
CERTOS
As empresas têm de imitá-los. Seguir
as ondas, não lutar contra elas
aPor RAIMAR RlCHERS*

Num apertado vale do norte da
Itália. nas proximidades da
cidade de Gardone. encontra-
se uma fábrica de armas de-

_ nominada Fabbrica D'Armi
Pietro Beretta. Ela não é particular-
mente ampla nem muito vistosa. mas
o minério de ferro que se encontra nas
montanhas próximas justifica a sua lo-
calização. O curioso dessa fábrica não
é o que faz (armas), nem como faz
(através de processos industriais avan-
çados), nem o mercado que atende
(muitos usuários no mundo inteiro)-
é a sua idade.

Afirmam seus donos. orgulhosa-
mente, que é a dinastia industrial mais
antiga do mundo, o que pode ser abso-
luta verdade, pois a empresa foi criada
no ano de 1526 e ainda hoje prospera
nas mãos da mesma família que a
criou quase 500 anos atrás. Podemos
considerar isso um milagre, pois atual-
mente a expectativa de vida das em-

* o pesquisador e consultor Raimar Richers nasceu
na Suiça: IMS é brasileiro naturalizado. Decano da
Escola de Administração de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas. SP. onde foi chefe do departamento
de marketing. Richers obteve doutorado em
Economia na Universidade de Berna . Suiça. e publi-
cou vários livros especializados. entre eles O Que é
Markeunc.
Este texto foi extraído de seu livro A Força do
Mercado: Estratégias de Adaptação Empresarial.
ainda inéduo.

presas fami-
liares no mun-
do não passa de
24 anos (contra 45
para empresas de
capital aberto). A
maioria sucumbe du-
rante os primeiros cinco
anos. Das que sobrevi-
vem, somente três em
dez passam para a próxi-
ma geração e somente'
uma entre dez se
agüenta até a terceira
geração.

A que atribuir
a extraordiná-
rialOngeVidade::::~;:~--~~ __••••••••••
da fábrica Be-retta? Em
primeiro lugar e acima de tudo; à
capacidade (ou sorte) da família de
nunca ter tido desentendimentos gra-
ves a ponto de colocar em risco a pró-
pria organização; e à felicidade de ter
encontrado sempre alguém da faIl[ll1i·a...":;'~~~~"!!-~
que se prontificasse e tivesse condi-
ções de administrá-la sem que isso
causasse um conflito sério entre os
seus membros. Essa unidade familiar
era necessária para a sobrevivência da
empresa, mas não era o suficiente.
Ademais, havia dois fatores decisivos
para sobreviver e crescer: a contínua
inovação tecnológica, que assegurou
uma excelente qualidade a seus pro-
dutos, condizente com a tecnologia da



época, e a existência de um mercado
quase sempre crescente.

Todas as gerações de dirigentes da
empresa souberam tirar proveito da
tecnologia mais avançada de seu
tempo. Como, por exemplo. a automa-
ção do ferramental após a II Guerra
Mundial; a introdução de ferramentas
numericamente controladas por com-
putadores quando eles se tornaram
disponíveis; e o uso de robôs indus-
triais. o que permitiu à Beretta fabricar
armas de preço relativamente baixo
mas de alta precisão. devido às cons-
tantes inovações nos processos de pro-
dução em série. A família encontrou,
quase sempre. um mercado que lhe

era favorável. Mas seu sucesso não
teria sido possível se não sou-

besse tomar decisões tanto
na área tecnológica quan-

to mercadológica, com
seus riscos típicos
associados à insegu-
rança do futuro.

Este texto discute
como lidar com
essa insegurança e
como enfrentá-la
de uma maneira
eficaz. Como
agir na hora de
correr riscos,
de tomar deci-
sões arrisca-
das? Tais.deci-
sões são aque-
las que ava-
liam com ante-
cedência as ten-
dências ineren-
tes a qualquer
movimento para

tentar descobrir
qual delas é a mais promisso-

ra. Embarcar nessa tendência é
o desafio real dos riscos, não a

simples decisão de tomar qual-
quer medida mais ou menos

"louca".
Sugiro ao leitor observar o mar,

preferencialmente de um ponto eleva-
do, para poder acompanhar o movi-
mento das ondas com uma perspectiva

de pássaro. Fazendo isso atentamente,
pode-se notar facilmente que as vagas
não são nada "vagas", mas obedecem a
um jogo ordenado de pressões e con-
trapressões, provocadas pela própria
água, pela correnteza e pelo vento. Há
sempre uma direção geral comandada
pelo vento e uma que segue a corrente-
za formando as ondas. Estas se levan-
tam até perder o seu impacto. Aí. se
atrapalham e se jogam para o fundo,
onde se recuperam, ajudadas pela nova
massa de água que as pressiona para
cima a fim de ascender de novo e for-
mar a próxima onda. Quanto mais for-
tes são o vento e a correnteza.tanto mais
altas são as ondas e tanto mais brusca
será a sua queda.

Ao observarmos esse movimento
contínuo constatamos: primeiro. que
ele não é errático, por mais rebelde que
possa parecer; e, segundo. que os altos
e baixos das ondas são determinados
pela força dos ventos, bem como das
pressões laterais de outras ondas que
procuram ocupar o mesmo espaço.
Mesmo num dia de tempestade inten-
sa não há nada de intermitente e des-
controlado nos movimentos.

O mundo dos negócios segue as
mesmas regras do mar, rítmicas, cícli-
cas, repetitivas.A conjuntura econômi-
ca é uma dessas ondas que nos agrada
observar e tentar entender por anteci-
pação. Ela é composta de vários ele-
mentos, como a taxa de juro, a oferta e
demanda por capitais, o comércio ex-
terior e as taxas cambiais e, em última
análise, também pelo volume de pro-
dução e a taxa de emprego. O nível de
produção e o de emprego, por sua vez,
são determinados pela disposição das
empresas de empregar pessoas, o que
depende não só do capital disponível
como também das expectativasdos em-
preendedores e da resposta do merca-
do. Assim, a grande onda das conjun-
turas é uma somatória de ondas meno-
res que podem até entrar em conflito
por se movimentarem em direções
opostas e na qual as mais fracas preci-
sam ceder às pressões das mais fones
para formar os grandes movimentos
conjunturais.



A onda verde
exige
reformulações
nos produtos.
Mãos à obra

Voltando ao observador que, posta-
do numa colina. acompanha os movi-
mentos do mar. afirmamos: é possível
prever os acontecimentos cíclicos do
mar (OU dos negócios) desde que vo-
cê mantenha distância dos aconteci-
mentos e observe os altos e baixos
com muita concentração. Você talvez
não consiga precisar o momento exa-
to da quebra das ondas. mas terá con-
dições de observar a direção e a rapi-
dez com que elas avançam. o que lhe
permitirá antecipar quando e possi-
velmente até com que intensidade de-
ve ocorrer a quebra.

Ao reagir rapidamente a essas in-
formações antecipatórias, você poderá
tomar decisões bem mais certeiras.
tais como: investir ou não investir. lan-
çar um produto novo ou deixar de lan-
çá-lo. aplicar o dinheiro no mercado
de capitais ou em estoques, decidir pe-
la compra ou não de uma empresa de
dentro ou de fora do seu setor. liquidar
ou não unidades de negócios que são
estranhas a seu merca-
do. reduzir ou aumentar
preços drasticamente -
enfim, tomar em tempo
hábil todas aquelas deci-
sões que fazem com que
uma empresa progrida e
obtenha um excelente
retorno sobre o capital
investido. Nem sempre
você acertará. mas. se
for um observador apli-
cado dos movimentos
conjunturais do seu setor de ativida-
des. acertará bem mais vezes do que
se enganará.

o RISCO NA TEMPESTADE - Deixe-me
contar a história de como aprendi a
respeitar as ondas do mercado. Há um
bom número de anos. quando adoles-
cente. resolvi embarcar numa aventura
que quase me custou a vida. Num dia
de tempestade e de ondas altíssimas,
entrei no mar de lpanema. no Rio de
Janeiro. perto da Pedra do Arpoador.
Diverti-me bastante com as ondas agi-
tadas. mas quando quis voltar à praia a
correnteza não deixou. Tentei então
aproximar-me das pedras, nadando
com todas as minhas forças, mas não
conseguia chegar.

Um amigo, que estava em cima das
rochas, gritou contra o vento forte: "Fa-
lei com o guarda. Ele disse que não ia
arriscar sua própria vida. mas fez uma
sugestão: deixe-se levar pela corrente-
za. Vá com as ondas em vez de com-
batê-las". Estava superfatigado e apa-
vorado. mas não tinha alternativa. En-
treguei-me à correnteza para que me
levasse para o alto-mar. Em segundos
fiquei bem longe da praia. Logo mais
surgiu uma vaga enorme. em cujo to-
po me estiquei. A onda me pegou -
foi o "jacaré" mais rápido da minha
vida. Em instantes estava de volta à
praia - exausto e feliz. Recebi. na-
queles momentos apavorantes. uma li-
ção inesquecível: jamais nade contra a
correnteza.

Como os surfistas no mar. as em-
presas também estão sujeitas a seguir
as ondas do seu setor de atividades.
Muitas não entendem isso. resistem
ou fazem até oposição e sofrem as
conseqüências. freqüentemente sem

saber por que foram
tratadas tão rudemente
pelo destino. Quantos
casos há de homens de
negócio que enrique-
ceram porque soube-
ram aproveitar-se das
ondas de mercado!
Quantos milionários se
criaram navegando
essas ondas! Pense em
Rockefeller, que enri-
queceu com o petró-

leo: a família Krupp. com o ferro e o
aço. Pense nos barões do café. no
Brasil dos primeiros decênios de
nosso século. e depois no banqueiro
Olavo Setubal ou no imensamente
rico (e já falecido) Sebastião Camar-
go da construção civil. Não se pode
negar talento a esses homens. Acre-
ditamos que teriam crescido de qual-
quer maneira, mas jamais nas propor-
ções em que isso aconteceu, não ti-
vessem sabido aproveitar uma grande
onda nascente. Quando você perceber
uma onda, pegue-a antes do seu auge.
Saber antecipar uma tendência é uma
das condicionantes. talvez a principal.
para ser carregado pelas grandes e
pequenas vagas dos negócios.

As ondas não são raras: raras são as

pessoas que as percebem, talvez
parecerem mansas no inicio. dentro
contexto geral do movimento do
De nada adianta querer aproveitá-Iasjj
quando estão em seu auge ou
depois: elas simplesmente passam
cima de você. Muitas dessas VllI ••a;:'i!r1!

poderosas são provocadas por
ções tecnológicas. Mas quem se
veita de seus embalas iniciais são
ralmente as empresas e não os .
tores, a não ser que sejam eles 111"''''-''''-
mos os empreendedores.
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A ESCOLHA DA VAGA CERTA - Por \TP7""-.1>'

as ondas surgem em decorrência
pressões "laterais": elas se tortalecemê
em função de outras ondas em
vizinhança ou se enfraquecem UUI~~

espécie de movimentação compensa-g.
tória. O exemplo da recessão U1(l~llC;llél,~

nas décadas de 80 e 90 ilustra
essa movimentação. O mercado .
ro era deprimido e sofreu com a
ção do poder aquisitivo. As pes
deixavam de comprar produtos
consideravam menos essenciais.
às vezes compravam quantid
maiores de produtos aos quais
buíam um valor especial. A onda
produtos menos essenciais ..
favor da dos mais valorizados.
cresceu. Mas a compensação não
integral, porque o volume total
na compra de bens de consumo
menor. Produtos mais caros foram
crificados pelos mais baratos. O
recomendar aos empresários
mação dessas? Acompanhar as
enfatizando (se possível) produtos
feridos por uma população emooore
da, reduzindo preços e ~C;I.\..•H""'''''''''
qualidade.

É melhor não se meter em
que não estejam em ascensão. Há
ceções a essa regra: entrar num
do em princípio promissor, mas
ainda não se desenvolveu (como
sorvetes), pode ser um risco digno
experimentação (se você tiver
gem, capital e paciência). Isso é
rente de entrar em mercados
eram, floresceram e agora estão
chando visivelmente.

É possível esticar ~ onda ao
formá-la em hábito. E possível
isso inovando continuamente.

C1e
ir
li
d
C1e
e:
C1e
II

d
n
Sl

rr

s
p
n
g
tt



exemplo impressionante são os lança-
mentos e a contínua aceitação do reló-
gio suíço Swatch. Ele surgiu em 1983
como resposta à queda brutal que o
mercado relojoeiro suíço sofreu com a
introdução de relógios japoneses de
baixo custo. Estes eram tecnicamente
perfeitos, funcionavam à base de
quartzo e eram vendidos a preços para
arrasar o mercado. Foi o que aconte-
ceu: os japoneses fizeram com que a
venda dos relógios suíços despencasse
de 91 para 43 milhões de unidades de
1974 a 1983.

A Swatch então propôs-se a bater
os japoneses em seu próprio campo
ao produzir relógios de apenas 20 gra-
mas com os elementos mecânicos
reduzidos ao mínimo, soldados por
robôs. Os relógios também funciona-
vam perfeitamente, mas seu grande
trunfo era a sua apresentação. Os sUÍ-
ços partiram de uma idéia simples e
altamente eficaz: uma decoração ale-
gre e versátil, em eterna mutação,
imaginada e executada, com tiragens
limitadas, pelos melhores designers
do mundo. Assim, a Swatch conse-
guiu dar a volta por cima: livrou-se da
efemeridade da moda ao usá-la como
guia de conduta de suas constantes
modificações. Já estamos antevendo o
dia em que o consumidor encomenda-
rá o seu modelo exclusivo a partir de
sugestões de designs transmitidas pela
mídia interativa.

SALVO-CONDUTO - Por vezes ondas
parecem surgir do nada. É como se,
repentinamente, num determinado lu-
gar, surgisse uma ventania muito for-
te que fizesse levantar as vagas. E,
antes que perceba., você é tomado por
uma idéia nova e radical que desco-
nhecia ou até rejeitava ainda pouco
tempo atrás. Uma dessas vagas é a
chamada onda ecológica ou onda ver-
de. Ela partiu da preocupação pela
proteção da natureza, inicialmente de
uma minoria de pessoas, predomi-
namemente jovens e revoltadas, que
chamavam atenção, já nos anos 70,
para os danos que os gases emitidos

r pelas fábricas e pelos automóveis pro-
VOCamà saúde humana e à conserva-
ção dos solos.

O poder da onda verde se manifesta

hoje através daquilo que denomino
ecoconscientização, ou a atitude das
pessoas que se dão conta da importân-
cia da natureza para a nossa própria
sobrevivência. A partir do momento
em que a ecoconscientização atingiu
as populações em geral, tornou-se
irreversível. É esse o fenômeno que
estamos observando
agora não só no Primei-
ro Mundo como também
em outros países como
o Brasil. Se os consu-
midores derem prefe-
rência a produtos que
protegem a natureza, os
fabricantes que não
mudarem seus produtos
convencionais vão per-
der mercado. Recente-
mente, surgiu um risco
adicional para as empresas brasileiras
exportadoras: o chamado passaporte
verde, ou ISO 14000, que trata de sis-
temas de gerenciamento ambiental e
que deverá começar a funcionar a par-
tir de princípios deste ano.

O certificado ISO 14000 é uma es-
pécie de salvo-conduto que passará a
ser exigido nas fronteiras mundiais.
Para passar, os produtos terão de ser
"ecologicamente corretos". No Brasil,
já há algumas empresas que estão se
antecipando ao certificado ISO 14000.
Entre elas figuram, sintomaticamente,
algumas que já foram vítimas de acu-
sações e até rés de processos de
agressão ao meio ambiente, como a
Riocell e a Vale do Rio Doce. A Vale
pretende investir, até 1997, a quantia
de 130 milhões de dólares em proje-
tos ligados ao meio ambiente, com o
apoio do Banco Mundial. O seu obje-
tivo fundamental é, como diz o execu-
tivo responsável pela área, Mauricio
José Lima Reis, "a manutenção da
competitividade" .

Essa é uma atitude defensável, mas
também típica das empresas que in-
vestem na onda verde: fazem-no por-
que, se não o fizessem, perderiam
mercado. O consumidor hoje exige
produtos "limpos", sobretudo na Eu-
ropa, porque se convenceu de que são
mais saudáveis e de que as empresas
têm condições de cumprir as suas exi-
gências. Antecipe-se à onda verde de

seu setor ... Dependendo do mercado
em que você opera, a urgência é evi-
dentemente maior ou menor. Mas,
como cada vez mais empresas e seto-
res estão se voltando para o mercado
externo, onde as exigências são maio-
res, com o tempo ninguém escapará
dessas regras.

Há regras que podem
ser aprendidas e testa-
das na prática para tirar
proveito do movimento
das ondas. Uma delas é:
antes de mudar, o mer-
cado emite sinais. Quem
observa o mercado de
perto percebe sinais que
anunciam as mudanças
de tendência. Assim,
não é a TV de marca
Philips ou Sony que cor-

re o risco de perder o seu mercado,
mas as TV em cores em geral, devido
à invenção da tecnologia de alta defi-
nição para esses aparelhos.

Os sinais mais claros são os que
anunciam inovações tecnológicas: al-
guém inventa um produto que atende
à demanda de maneira mais simples
ou mais completa do que os produtos
existentes. E assim que o refrigerador
substituiu a caixa de gelo: a TV em
cores, a TV em preto-e-branco: o CD,
o LP; a máquina de calcular eletrôni-
ca, a.máquina mecânica etc. Nem
sempre os sinais são tão evidentes
quando surgem, como no caso da vir-
tual substituição do temo pelo jeans,
que dificilmente alguém teria previs-
to. Em outras situações, a inovação
tecnológica não consegue se impor,
como no caso da energia nuclear em
relação à energia hidrelétrica. E preci-
so desenvolver um olho clínico para o
seu setor.

Uma outra área que convém obser-
var de perto na busca de sinais é a
evolução dos preços e das margens
dos produtos. Isso porque, quando um
produto se toma "cansado", ou seja,
quando o consumidor começa a des-
cartá-lo por não mais satisfazer os
seus desejos, o preço real dele cai, co-
mo caem também as margens. E hora
então de pular fora dessa onda. porque
o ciclo de vida daquele produto está
se aproximando do fim. li
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Bahia Sul é a primeira
a receber o ISO/DIS 14001

\.

Antecipando-se à implantação da ISO
14000 - a versão ambiental da norma de
qualidade ISO 9000 - a Bahia Sul, um dos
maiores fabricantes brasileiros de papel e
ce lulose, já obteve a certificação pelo Draít
Internntional Standard da ISO 1400 I. Isso
significa que o seu conteúdo foi aceito pelo
Technicul Commutee tia Intemationaí
Orglmi~lIÍllllfur Snuulurdiuüion (TC-207)
cabendo. até a edição final, apenas modifi-
cações editoriais. A ISO 14001 deve entrar
em vigor a partir de julho deste ano.

A Bahia Sul foi recomendada para a
ISO/DIS 14001 pelo Bureau Veritas
QI/alir\' Imernational (BVQI) e recebeu a
certifi~ação do Natiorral Accreditation
CO/llleU for Certification Bodies
(NACCB). da Inglaterra. A empresa é a
primeira do setor de celulose e papel, em
todo o mundo. e a primeira das Américas
a receber essa certificação.

Segundo Murilo Passos, diretor superin-
tendente da Bahia Sul. a empresa também
foi a primeira das Américas a receber a cer-
tificação pela British Standard BS-7750,
norma inglesa que serviu de referência
para a ISO/DIS 1400 I. Passos afirma que
mesmo tendo sido certificada pela BS-
7750. considerada mais abrangente do que
a ISO/DIS 1400 I, a Bahia Sul, mantendo
seu espíriro de pioneirismo, procurou se
antecipar. quando solicitou uma auditoria
ao BVQI, segundo os padrões da ISO/DIS
14001. Obteve sucesso.

Para Passos, a certificação ambiental
significa um...lLrandeganho para ãtiiiãgem

--;;.") ~~f!1~sa no mercado externo, e perante
) <. ) os clientes demonstra seriedade~s.egundo

. ele:Os ieSüllados deni;o da emQ.res:Í Sãõ
'~maiilruormõi'vaç~Ú.~u~_e~~ãSQ;;-
sclenilzação sobre qualid?d~ e meio-ambi-
~.!iLi!'..iie.ii~\i..g@Mi.~sJ~neJíçlQS_p;JüLa
empresa. -'0 gerenciamento ambiental não
CrIa burocracias e sim procedimentos e dis-
ciplinas". afirma.

Para a implementação da ISO 9000 e da
BS-7750aempresa investiu US$ I milhão
e usou a própria estrutura da fábrica. No
processo de preparação para as certifica-
ções, a Bahia Sul promoveu treinamentos
que somaram 20 mil horaslhomem e foram
normatizados 872 procedimentos internos.
A mobilização para obter as certificações
envolveu todos os níveis da empresa, clien-
tes e fornecedores. O tempo gasto no pro-
cesso foi de apenas 20 meses, considerado
bastante curto, levando em conta que a
empresa tem apenas três anos de operação.

. "O gerenciamento ambientall1ão cria burocracias e sim

procedimentos e disciplinas", afirma Mutilo Passos.

Abaixo um fac-símile do certificado ISO/DIS 14001.

--------------

A certificação de seu sistema ambiental
faz parte da política definida pela Bahia Sul
desde o planejamento iniciaI da empresa.
Ao adotar o princípio do desenvolvimento
sustentável e reco-
nhecer a gestão do
meio ambiente co-
mo uma das priori-
dades empresariais,
buscou-se o aper-
feiçoamento con-
tínuo dos proces-
sos, produtos e ser-
viços e a observãn-
cia rigorosa da le-
gislação ambiental.

A Bahia Sul está
instalada no extre-
mo Sul da Bahia. A
empresa é o resulta-
do de um investi-
mento de US$ 1,5
bilhão e tem como
principais acionistas a Companhia Suzano
de Papel e Celulose, a Companhia Vale do
Rio Doce, o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES),
a Florestas Rio Doce e a IFC - In-
remarional Finance Corporarion, do Ban-
co Mundial.

A unidade industrial, instalada em Mu-
curi (BAj, começou a operarem 1992. Sua
capacidade instalada é de 500 mil tone-
ladas/ano de celulose e' 250 mil tone-

ladas/ano de papel.
A Bahia Sul fabri-
ca celulose krafr
branqueada de eu-
calipto e papéis
brancos não reves-
tidos para impri-
mir e escrever. Ela
exporta seus pro-
dutos para 50 pai-
ses em todos os
continentes.

A Bahia Sul
produz toda a
madeira de que
necessita. A base
de recursos natu-
rais da empresa
ocupa uma área

de 115.000 hectares. Segundo seu dire-
tor superintendente, o gerenciamento
ambiental traz uma mudança de cultura,
com responsabilidade para todos. Para ele,
a ISO 14000 ainda não é um fator restriti-
vo de mercado, mas isso possivelmente
acontecerá num futuro próximo.

-~
....:;:::--:â:::~~!:;:'-
--~~--;;~------ •.._-

GLOSSÁRIO
Chuva ácida- Chuva contaminada pelas emis-
sões de óxido de enxofre provenientes. principa1-
mente, das ati v idades industriais.

Desenvolvimento sustentável . Processo de
iransformação no qual. exploração dos recursos,
direção dos investimentos. orientação do desen-
volvimento tecnológico e mudanças institu-
cionais se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro. a fim de atender às necessi-
dades e aspil'3\'ães humanas. (Comissão Mundial
de Desenvolvimento Sustentável).

OIS _ Significa Dmjr lntemational SuwkmJ. O
DIS é o último documento. ainda sujcilO a
revisões. antes do documento final e oficial.

Erobusiness . Produtos c serviços cuja dem:mdu
cresce com a difusão da consciência ambiental.

Eccxlcsenl'oIvi.mento . Forma de desenvolvi-
mente econômico c social. em cujo planejamento
se considera a variável rreio ambiente. (Stoog,
1~8().

F.colog;' - Parte da biologia que esruda as
relações entre os seres vivos e o meio ambiente
em que vivem. bem como suas recíprocas
influências.

Ecoprodutos - Produtos ambienlalmcnlc sau-
t1âveis.

Ereito estufa - Temperatura mais elevada da
Terra do que ela teria se não houvesse camada de.
gases que retêm o calor. A temperatura amal pos-
sjbilit3 a vida na Terra.

f1,'ltioambiente, - Arredores no qual uma organi-
zação opera. incluindo ar, água. terra, recursos
naturais. flora. fauna. homens e suas relações. AI-
redores no contexto extende de dentro da organi-
zação para o sistema global. (ISOJWO t4031.2)
Meio ambiente, - Conjunto de condições. leis.
infloências e interações de ordem física, química
e biológica que permite. abriga e rege a vida em
todas as suas formas - sócio-econõmicas inclu-
sive.
Modelo Toyotista . Pr.iticas gerenciais usadas
pela Toyota em sua organização.

Nol1113Sambientais - Regra. wodelo, paradig-
ma, rorma ou tudo que se estabeleça em lei ou re-
gulJmento para servir de ajuda ou padrão na ma-
neira de agir (Silva. 1975).

Normas de gestão ambiental . Diretrizes que
auxiliam as empresas a adotar práticas gerenciais
e de produção menos degradadoras do meio
ambiente.

Principio do poIuidor pagador· Principio sobre
o qual repousa a nova legislação ambiental: cada
poluidor tem que contribuir com uma quantia
estabelecida como equivalente aos custos da
respectiva poluição.
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PART 4

1/1
Information and insights for corporate environmet

. /-1
Project XL begins to crumble
as some firms say, 'no thanks'

How do they differ environmentally?

S Th~ distinctions are sharp and numerous,
especially on funding for c1eanups and
state authority.

A common thread

2 2
Textile manufacturers join DOE labs to
solve environmental problems. The
technology-sharing project wiIJhelp
shape the industry's future.

Jly Paulllarri.<

Thc EPA's ProjccI XL, its high-pmfilc cxpcrimcnt
in rcg.ulalory ncxihility. has hit :t SI1~l!nftcr scvcral
major pnrticipants havc rebelled in Imstration over-
you gucssed it - rcgulalory inflexibility.

Tbc 3M Co. and Anhcuser-Busch have both with-
dmwn thcir first tests undcr lhe programo whilc Luccnt
Tcchnologies was on the verge of doing so at press
lime aftcr reaching an impasse with the agency. Ali
havc balked ai EPA demands thal Ihey quanlify and
guarantec superior environmental performance in
advancc, The companies claim lhõ'lt doing so would
not only be impossible but would violare lhe logic of
lhe experimental programo

"This is a voluntary prógram designed lo stretch
our lhinking. but in practice ít's more like negotiation
of a consent decree," grumblcd industry
panicipant.. . )~ I .::

For its part, EPA -t ' r
attributcs the dis-
agreernents to
"growing pains' with
lhe fledgling programo
"We wcnl into lhe pro-
grnrn knowing we didn 'I
have ali lhe answers," says
Christopher Koopes. lhe ·fi·
EI'/\'s Project XL direc-
ror. "One of them was
how lo determine lhe
appropriate leveI of
environmental
supcriority. In part,

you'rc hcaring lhe r",slraliol1~ of peoplc \\'110 C;\I\', gct
that answer."

Lisa C. Lurul, lhe ngcncy's ncw Assislanl Admin-
ixtrator in charge nf lhe l'rojcct XI.. progrum. s41YS lhe
agency is s1i1l tnlking to ali three cornpnnicx and
declines lo view them M defectors. Shc says lhe
agency is working hard lo dcvisc a fonllula Ihal more
specifically defines superior E-pcrfonnam.:c while sti!l
allowing cornpanies lo hc flexíblc in their apprnach.

lts llpcnming dialogue will inclndc input from lhe
Aspen Institute, which is undergoing a dcr-p think on
thc topic. she ~ys.

3M can't agree
Project XL. one of lhe hallmarks of lhe adminis-

tration's plan to strcamtine regu-
l:ilion. is aimed :11 rclaxing

burdensorne federal, state
and local reg!' in exchange
for environmcntat perfor-
mance that excccds com-
pliance. Ir is bciug COII-

ducted in pnrtncrxhip with
state and local regula-

lory bodies.
Announced with
great ranrare in
March 1995. lhe
firsl agreements
are now being

Ilnalizcd (F.MT.
July-Aug, issue).

(See Project XL on page 14)

................. _ ..•......_ .._~_._-_._ __ ..........•............................ _ .
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8y Caroline G. Hemen..ay

lt took monlh.. of walking lhe halls,
rrerro-writiog, anel cajoling, bul lhe employ-
ees at seores of Ford Motor Co. manufactur-
ing facilities now are commined lo imple-
mcnling ISO 14001 - a10ng with top brass
who are championing lhe huge effort world-
wide.

According lo Graham O1album, manager
of cnvimnmenlaJ managemenl systems, Ford
píans lo bring all of its 150 manufaCluring
f,ocililics into ISO 14001 complíarcc - if noI
ccrtiücation - by lhe end of 1998. Six are
schcdulcd for certification by lhe end of this
ycar, Ali 150 facilities are ai diffcrenl stagcs
of implemenlalion, and he expects ai least 50
lo he eertified by lheend of 1997.

(See Ford on page 12)

Bound for ISO 14000: Ford's w';om, Mich., assembly plant is
one 01 ISO facilities tha! wil\ soon be certified to the environ-
mental managemen! standard.

i"':;P'" ri •. e .••.••••••• , •...•...••.•.... "
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Ford takes environmental performance full throHle
(From page /)

"Thc pcoplc involvement ís vnst. 11 is tak-
ing a sinal! amount of time from thousands,
.me:! Cul! time for many olhem:' repons Ql'U-
hum, who is coordinating Ford's ISO 14001
pmgr.lm wotldwide.

General Motors and Chryslcr. lhe othcr
two in lhe "Big Tbree' triad. also :11'''C' plarming
In irnplcrncnt [SO 14001 ;11 mnny. if not ;111.
of thcir rnanufacturing racilililic.~. Toyoia
alrcady has certifications to lhe dmfr vcrsion
of ISO 14001 01 its Japancsc faciliti es and has
anuounccd plans to ccrtify sues in Califoruia,
Kcntucky, and C,nada beginning late this
ycar, Irt<idcr.; prcdict UL1Ilho Big Thrcc will
issuc an iudustry "QS-140(} I" cnvironmcntal
managcmcnt sysicm siandard jusr as il did lhe
QS-90oo quality mauagerncnt and quality
assurance standard, Whcther supplicrs will be
rcquired lo adhcre lo ISO 14001 rcm.1in~ an
issuc of internai debate ;aI lhe Big Tbrec.

"Some supplicrs are so closcly iutcgratcd
wilh Ford's opcrations it would bc impossi-
blc",o segregare ihern fmm lho ISO 14001
effort, Ch •• hum says, ndding thm hc cxpects

/,-', many of lhe cornpany's mojor suppliers \ViII
I \ q \ "~ni7.ç lhe hcncfit~ õU1d v:lluc in cc.rtify-J ~I." arul Ford will cncournge

thcm to do so, 111CBig Thrcc havc about
I~JXXlsuppliers. nnd about RJXXl are consid-
crcd "ticr-one." or major supplicrs.

"We sCc Ihis st:mdõ\f(l a.••a rrc-me-nclous
10ull0 lmpmvc "!Ir IIllcmal <"1l\'lronlllcnlal
~." hc s."\ys."lllC dccisi· ..n wilhin Ford
to move lO eunfom\ance w:t.~ hlaclc on the
h;l.o,;i.'Çof having con.o;;i.çfcnt m:IIl:Ip:('IIlC"nr sys·

,relll.o,;pr::lcricc'Ç;1Ild proccdlrre~ willlin Ford
, worldwidc ~o ali facilitico; derive lhe-efficien-
ries :111(1cCrcctivcnc5..'\ oC havín~ conromlilOcc

. 10;1single sl~In(L1rcl." This mj5..~ion rencelS
Fonl's gcncr~1 corpc')rnlc dírcction. hc l)('lle-s
- lo pursuc l1l:lnagcmcnt pmp.r.ulls tha!
makc prtlt"Cs.••c'>applic:-ahle lo :md rcpe:ltahlc
;\1;111 sitcs.

"'lllC dc:-sigll, maoufacl\lrinl! m'lll ell!!inccr-
illg unils are su inlcnwined, it would be dirri-
euh lO ~p.'r.ll(' the diffcrent pans_ so we're
dl1ing them 0111,"he ~'ys. '"1lle m:magemcnl
I)f Irõlining, pnl[!fi111l.'\. plmmin[!. sdlCduling.
rct:nrdkccping. move.'" very ca •.•ily fmm ulle
toanothcr."

Ch<lthum not~ lhcre are few <11 ive~ ror
ccrtiriciltion ilsclf. 111C Eumpenn Uniun
rcqllired cOIl1J'"1nics to Ixcome 150 9CXlO cer-
liricd lo do Ousineo;.."thcn:. but no such man~
dalo exi<" for ISO 14001. Evcn lhe EU'<
Eco-M;lnagcmcnl :tnd Audil Schc'mc
(EMAS), <irnilar lo ISO 14(XII, i< volunl3ry
cxC'Cpt for :1 rew induslry SC'CtOI'$.anti :lPf'hc. ••
only lo sito; wilhin Europc ilsclr.

Many objcctives

Of lhe .ix facililie< expcclcd lo he cer1i-
ficd Ihi. yeal', Iwo are in lhe Unilod King-
dom, Iwo io lhe U,S" ooe io Gennany and
onc in C,nada. 'Thc only .iles Ch.lInum
w()uld f'Cv\.ÁlIwcrc lhe I-Ialewood fõlcility in
the: ll.K ;,"<1lhe S:mrlouis plal1l in Gcnnany.
I lalcwood. whieh makC'1óFord E,,,,cons and
m:mual trnnsmis.",ions. wa'> the fi"", Ford
plant to rcceive ISO 14001 cenifiC<llion to the
drnrt version in l:'Ite March, 1996.11 alrc..'ldy
w:>.' cortified In lhe Rriti.h EMS 'Iandard, BS
7150, giving 11a h~"ld-stat1. Snarlouis makc.'>

Escorts aod reccived EMAS vcrification in
Fcbruary, 1996, The U,S, plants do vehicle
assembly, body sraruping, transmissions, anel
engineering and electronic components.

0IaIbum says Ford bas mel severaI t
~.llbjiHl\les ihrÓtigli EM5 complim:'

•.lt formalizes the way Iacilities rneet reg-
ulations.

; •. It pmvides rnanngcmcor with a common
~ view of ali environrrncntal activiteis relating
\ to produetion processes.
. • It Iocuscs anernion on operating costs
! and potcntinl areas ror savings,

•. Ir irnproves company cnviromnental CTe-

: dcniials among stakcholders, including
; among Ilcct buyers who may purchase on lhe.
~hasis of cnvironmcntal performance.

• 11offcrs stakeholdcrs assurance Ih.11Ii.-
; bilities are beiog controíled.

'lIealiribulQ. suceessful EMS lo lhe fol- f
loWirig 'rádorS: ~

• Management must demonstrare fuH
commitment 10 lhe processo

•. Intcrnnl and third-pnny audiiors must be
objective,

• Employces musr acccpt responsibüiry
ror improving lhe system, and those who are
qualified 0111s1 bc givcn aunority lo ensure
improvemcrus are carricd out.

•. Proccdure: s must hc well-dcflned and
systcm:-atic.

.. There 0\1Is1 hc cnntinuing managemeot
rcvicw õlntl sllhSN1'IC-111 ilnprnvell,cnl of lhe
systcm.

'l1le fi~t slcp was gaining r.enior arid
excclltivc cOlpomlc commitmenC." he :
reporto:;;.1l1is W'L'Çrclalivcly ea.c;y, ~inoe Foro
1t.1.c; heen commiltcd la envimnmcntaJ excel-
Ioncc for a Illng lime, he "'y<, l1,e nexl slep
W", geuing ouy-in fmm lhe micl-Ievellcader-
ship. "I Spcol lime with f;;aeilit)' mallagcr.; dis-
cussing lhe a<lvantó1~c.c;élnct dis.1dvMbge.,>
nnd lhe reasons for Ford's corporale commil-

ment, and how it W;lS similar to or diricrent
from ISO 9000,"

ISO 9001 and QS-9()()() implemcntation
has played a criticai role in Pord's purxuit of
ISO 14001,11 has ccrtified some 95 <ile.< to
the quality standards. The Iwo systcms over-
lap direcily in threc key areas: ti", overnll
implcmcntation approach. doeumcnt controt,
and auditing.

Implemenlation plan
Once managers were 00 00:1r<l. "we nced-

ed proceclurc. ••bascd on having 01cross-func-
tional team at each Iacility to work on üris.
We establishcd a dozcn 18-pcrron 1c.1In, rcp-
resenting cach work, process, or fuoction
arca," including raeility managcrs, Most team
mcmbers aucndcd training progmms. or audlt
01' lead assessor programs; some already
wcre certificd audiiors. "We gavc rbem guid-
ance 1001., checklists, detailed project plans,
lo work collectively and individually to
review existing prograrns and procederes."

Tbe Halewood facility experience reflects
that of many of lhe other plants, Chatbern
says, Andy Hobbs, wbc took over from
Chatburn as manager ar environrrentaí quali-
Iy in lhe U.K., including Halewood, reports
that Ford used n tcam of consnlmnts over lhe
seven-momh irnpleruentauon penod. and
cbose Lloyd's Register Ouallty Assurancc •.s
itsa ••.~r.

Idenlirying significan! ""fK"'I,;
, ÂcrosS ForiJ, 000 or lhe mo<! crilical slepsr i<' ioenlif)·lii~~iMro;lInenl.1 •.•pccls, Chal-

'bum sàYS.'Te%ns u~ ~"i"ing inlemal.nd
exlemaJ malorial< for slar1er.;, including
every pos.<ible regul.lory ",fe",ncc, <uch a.
m.1lerial dala s,úely shcel< (MSDS<),lnxic
rclC.1"'Cinvcntory (TRI) TCJ)\)riitlg.Tillc V
p:nnils anel dir.chnrge penllits. 1110 tcams
:lIso idenlify malerial~ con"umplion;mel

ur-age to eatch any envimnmenlal
ac;pecL~thal are oulsic}e lhe scupe or
regulalory rcportiug,

"li is very lhomugh anel exlen-
<ive," he "'}'l', The company ",Iies
,In lhe "expcriencc :lIKI expcrti", (lf
lhe environnnental móva.'gcr.; to
~Iermine which a~,; rut: signifi-
Caol," an impor:oollSO 14001
rbquirenlCnt. Jt abo kc~ Ihe~ rind-
ings lO ~ile-spccific objcctive.c; :10<1
targelS for use in continuous
improvemenl pTOgl'3llt"'.

AI fJ,dewuod, for oxample, a='
identificd for significallt iOlprnve-
mcnl included wlvenl C'l1lis.,>ion~
rrom p:1intiog aclivilie< (il doe< nol
use waler-ba<ed painl.): wa<le fmm
packaging cootaioing compooonl,
supplied lo lhe plaols; <urf.ce waler
nrnolT and trnde emucnl di.-
charges; compres.<ed air u<age 00
ils pres., lines «ince ~uced hy
60%) wa.<le of purilied w.ler (now
60 millioo lilre pcr ycal' are ,,"ved):
and enerp.y usage ácfOS.." lhe site.

lhe rtJOf 01 a LincoIn Mark VIII is walded inID pIace by AI Ihis s\age, Cha.lbum eonlioue.<,
a robotic devie., 'We see this standard as a tremen- "we're re.,lIy gellin~ lo ,he roinl

whcre we u!;c intem.'ll a~~nent
1=< lO idenlify proccdu"", ""d
woric in.<mrclion." Do lhey exisl?

dous toal to improve our internai emitoUlI1lellltaJ
controls: says Chatbum,

Are Ihey good enough? Are thcy implernent-
ed anti followed?" And heyond Ih.,I. noocoo-
fonuances have lo hc rixed. Tlus exercisc

prnvi~a
srrong tm.s is ror
CSI:lhlishing
employec com-
mitment. nul
has proven one
of the mO'I dif-
licult for lhe
implcmcntruinn
icams.

11le
employecs s

Ford's Graham Chatbum: thcmselvcs are
"We see this standard as neked with
a !remendous 1001 lo writing thcir
improve our intemal own procederes
envimnmental eontrols." nnd work

instructions nnd
making sure thcy are followed. but oftcn this
work. ends til' on lhe bouom of prionty lists.
Cbarbum and the implementution reams bavc
to make end-runs amund lack of awareness
and involvement. first-tirne juters. entrcncbed
routlocs. anel numerous otl,cr cxcuses,

Onee peoplc get tbc nang of ir. Ihey bave
lo he wamcd :t~;1insl lhe tendrucy to "doeu-
ment lhe future," or wrile procederes ihey
wi~h e-xislecl. TIli~ ean bog down the proc:ess.
create va~1 qu~nli!ie. ••or unncns. •••'ry p"'pc-r
:uul ~i\le lll;ula~~("Il1(,,111S~tCIllS :1 hml r.lp.

"':Vc <Ire J1Iutk.:/il1}! our ISO 14001 sy~-
len •• aner ISO 9000, [whichllran.I.les well
Cordocl1mcn1alion~ boi we do no! p\an lo
dcvclc'p lhe s.'ll1e type of cXl'cs.,>ivednc\!-
mcntntion mui inteJTlrcl:-ation syslcms lo ron-
fom, lo ISO 14(~J1," Charhul'll s:,y<, c:olling
Iypical ISO 9()(X) mm,".I< I"" "wnrlly ,"l1.e
kcy is 11)shOYf.thircl-party alldilon- ,h~,Foro
has n wOl111yEMS.

Only Iwo ela","", in ISO 1400 I require
aclual documenlation, but ford is developin~
wriltCI1 pn'lc.,'eclurcs ror mOSI !'lan<L1nl require-
O1C:-11Is. Fonl clnployecs are- (.·(ltllpulc:r-lilcr.tle
so much documcnta1ion is on·line. and ea.o;;y
lo mainlain anel di~~cminale-. "r-om :-a1n!':1dy
has C":"lahlishccla con ••istcnl Itml1:Umui stnlc-
ture. 'lllC <liffie'llly and rmslrõuion (if lhe :çys-
tem f'("1,,1~to eç.tahlishing. 111ail1taining and
documcnling it 00 everyone undcr.o'mxt. •• anti
u.= il. Wilh ISO 9000, ill<Mlk • 101of ~ffOr1"
lo ovc:-rcome ~k.cpki~manel illu~tr.tte lhe
vnlue of h<lvinl! Ihi~ ~r.;t~ll. IS() 14flO1 is
henefiling now.

Manal!crnent reviews m,,1alldits
Whilc:- :111this i~p:oing 011, S(l:-aTe rt."gular

managemcnl I'l!views where plllcedurcs are
.eriliqucd and 1l0nconrorm •.mcC' report~ are
"d<l=,.<I, C1~"btrm ""y< tJmlwhile noncon-
ronn.,ncc. ••~fX'n the enlire r.l1lge of ro:'-~illili-
lie.c;and no paliem h."c;emcrt!.l·d. <Incument:'l~
tion rcmain.c; the ~reale.c;tehallenge.

Once it :c:cemseverythin~ is in onlrr.
inlem.il allditor ICf'lms are cli~p:llched a,••a
fin;tl slc-p h(-forc lhe cct1ifiC'aliol1 hody is
called in,

Genernlly, .I>oUI a Ihird "r lhe leam
come. ••from lhe qu.'llity sy~lcm side. a Ihird
rmm IllC cl1vimnmcnt:d col11pliance ~i(Ic, alld
CIthird rrom el~where. O\;1lhum s."ys Iheir

(Su pagr 14)
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Project XL stumbles at the gate
(Frnm po.~, I)

Thc 3M Co. hsd proposcd its
[Iutchinson, Minn., facility for a
pilot projcct OU1has withdrnwn
aftcr failiog 10 reach agreement
with EPA over conditions placed
OH its pcrnut. "We wcrc not able lo

aurcc on w hat lhe EPA wantcd in
thc penuit ccnccrning super cnvi-
romucutat performance." said n
dcjccicd J\odrcw Ronchak. Pmjccl
XL coonlinnror for lhe Minnesota
Pollruion Control Agency, which
wax partncring in lhe. projcct.

?M continues lu support thc
Project Xl. concerto as do
Anhcuscr-Busch anel Luccnt. Rcp-
rcscnrntivcs (rum ali thrcc Iirrns
wcrc rclucnuu to criticizc lhe
agcncy for fcar of burning bridges,
ou! un cxchangc of lcttcrs bctwccn
MPCA and EPA executives details
Iheir frustrations. "h is with grcat
disappointrnent lha! I write to let
you know that we are suspending
work on lhe 3M Ilutchinson
pilot," MPCA Acting Commis-
sioner Peder /\. Larson wrote lo
EPJ\ Administrator Carol Browner
in late August. Bccause of"dis.,p-
pclnting expcricnce.s•· in lhe pilot.
MPCJ\ is con.•••idering suspcno!ill~
its panicip;,\lion in Projcct Xl.. hc
wrnlc.

Ar j~~ucis lhe EPA's po~ition
Ihallhe ~M permil conl.in "a
rc:-;trictivcanti hurdcno;ome pcnnit
conditi()n rorgu:uanlceing ~upcri-
or cnvironmcnlal pcrfonnancc up
fmn!. Unucr lhe propo<al. a f.il\lrc
to achicvc a singlc superior envi-
ronmcnlal pcrfonnancc lcsl would
hc gmundç ror amendmcnl or
rcvocalion of lhe pcmlit prior lO
the eoel of ils five-ycar tenn:'

Lar",n ••,id lhe propo<.11"fail<
lOcnlru.'" 3M, a company wilh a
proven rccord of excmplary env i-
mnOlcnl:ll pcrform:mcc. lo lakc on
lhe rc.'pon.,ibiliIYanti ,ccouolabili,
Iy of proving 1h.11Projccl XL nexi-
hilily will rc.•••ult in supcriorcnvi-

ronrnental performance." He said
it also fails lo take ioto account
other is.•••ues such õ\S economic ben-
efus, rcduction in administrativc
burdens and increased stakchoklcr
knowledgc and support.

EPA rcmains hopeful
The l11is.s ivc drew nn irnmcdi-

ale rc.sfXlIlSC from A:-;sislant
Administrntor David Gardincr,
who urgcd lhe starc agcncy lO
rcconsidcr. IJc$..nid lhe particss had
rcachcd agrccrncnt 011 scvcml
approachcs lo sireamliuc the rcgu-
l.uory process and allow 3M lo
more quickly bring new and modi-
Cicdrnanufacturing processe:•••lo
lhe facility. They include faciliiy-
widc air pollution stanclards thar
allow lhe company to use lhe bcst
means availablc, without specify-
ing tcchnology or control requirc-
rncnts.

Gardiner said EPJ\ also has
agreed lo pennil3M lo verify its
cornpliance with environmental
and public heal!h protections
Ihrough lhe company's existing E-
managemcnt systcm. That will
rcduce rccordkeeping and report-
ing reqmremems, he wrnl -.

A-6's Chris Spire: No crecfrt for E-
improvements.

The exchange prompted a reply
fmm David A. Sonstegard, 3M's
staff vice prc.sident of envimnmen-
tal rcchnology and safety services,
who sought to put tbc best face on
lhe disagreement. "Business con-
sidcrntions't led 3M lo conclude
Ihal i1must immedialcly Iaunch
efforts to obtain traditional permits
and shelve lhe Projcct XL experi-
rncnt at the facility, To maintain
conuuuity :11 lhe plant, it rnust
begin work em several new permits
nceded soon. he wrole. At Soaste-
ganl's invitation. Gardincr and
LU11(f visited lhe fxility to discuss
lhe company's concems.

Since tbe 3M facility is fi•.•1of
Iive projects in Minoesora. MPCA
deems it "important for 0.<; to get
off on righr Ioot," "'YS Roncbnk.
A' a result, it has put projects
iovolving Ande •.•on Windows anti
a V.S. Steel mining facility oh lhe
back bumcr because of federal
variances needed, 001 will proceed
with two others that are 105.'com-
plicated,

Anhcuscr-RlLçch fi7.7Jes
Anheuser-Busch had entered

inlo Pmjccl XL because it fell
there could be irnprovement to
today's approach lo E-rcgulation.
"Volunlary efforts such as Pmjecl
XL were an cxcellcut avenue for
accomplishing neccssary change,"
says Chris L. Spire, Gmup Direc-

tor of Safety und Envimn-
mental A~~ur:;lOcefor I\-B
breweries.

A-B sclecred its Jack-
sonville brcwery for sever-
a) reasons. Numcrous
environmeuml pmjN'ls
I\4KIbeen instnlled over lhe
p;1~1decadc l11aking il a
modcl J\·R hrewery. Even
Ihough Crr0l1S nctted síg-
nificanl ellvir<nllllf'ntal
improverncnt flCros,.s ali
media. lhe Iiuancial and
manpowcr Il"SOUI'{"'C'!C;

required lo ~:lli~fyali
existing media-specific
regulatory rcquirernents

Lucent's Ted Polakowski: FrusIr.Ited but SliIIremains extensive.
oplimistic about Project Xl. "Our experience

implcrnenting brenkthrough envi-
mnmental technology progrnm ••in
Jacksonville has bcen a deterrem
for A-B and other industrics to
repeat thi~ :1ppmach ut oIher faeili-
ties." says Spire.

A-B pmpo<e<l.a, pml of lhe
pmjccl. to demnn~tl;ltc how lhe
innovative technology progrnrn
u,ed ai lhe hrewery could bc
impJclTlenlctlai a ~igl1iJiCê1nl
rcduction in cost anel time for bolh
/\-B and regulalory agencie.<.Bul,
due tb lhe pn.çtsuc("c~')in emi~çion
rcduclion, lhere. A·a could only
offer incremenléll addition;11rcduc-
lion., for lhe Jack,onville pmjccl.
"ror Ihal rea<;oo,A-B ha' p~
rc-I moving il<Pmjecl XL pro..
gram lo another brcwery where
maoy of lhe ••-une concepL<can be
demon<lrnled and <uperior =ul!<
achieved." "'YS Srirc.

Spire believe< lhe Projccl XL
experie"""" of A-B and olhe •• h.1.'
I.ught oome valu.hle 105.<011.<lO
both EPA and indu.'ry. "Neilher
group had a cle.,r lllxler<tanding
or what con~itu(c..••superior envi-
mnrnental pcrfonllance.··11le p.,r-
ti~ have aloo becn working 10
hcUer define how 10move an XL
projecl fmm pmpos,1110 fioal
õ\grttment and how to impmve
lhe 'Iakeholcler process.

lo <hort, he bclieve.', ",.ke-
helde •.•(induslry, regulalors and

. lhe en\lironmenlal community)
mu,1 be panner.: during lhe worlc·
ing pr<><=sand lru<l mu", be
e.<labli<hedlOallow lhe nexibilily
which i, one of lhe ~oal, of Pm-
jcel XL. "Aexibilily i< required ir
we are to encourage (rue innova-
tion in variou~ Xl. projetes," he
coolcnd.•.•

awaiting a cornmunication fmm
EP/\ Rcgion 3, which will deler-
mine "if tbere is ~ hil~i~ror f11('Jv-
ing forwand."

Polakowski say' he i, frustrar-
ed about lhe lcngth of lime rhe
Lucent project has taken but
rernains optimistic about lhe Pro-
ject XL' s merit. He vicws lhe

madblock as essentially an EPA
rnanagement problem. one which
he'll give lhe agency cvery
opportuniry lo resolve. In the

The Project XL experiment meamtme. Luceni j!,; proceeding
with Luceol Technologies would with iL, ISO 14001 ccrtification.

enable lhe former AT&T .••.... 11h.s cOOseuLloyd, Qu.,lily
. unit to.viirl'certifiCâGomti',"fl ~3hagemenllo certify il~ bo<i·
. iüXler thÍ!!leVo:ISo:1400n;!f! h.sswitle EMS plalforn. ilnd

envirorimeniál mânagemenl . hopes lo be certified duriog lhe
s!andatd ilnd at lhe <anié ':.: firsl quancr of 1997.
lime obtain regulalor)' ieHef.·· The EPA', Knopc< ,ays lhe
1be experimenl focu.<cson; 'Lucenl projccl pre.<cnl<ul1lL,ual
waler permiL~at Uiefirin 's :.' ... problem, hcc.,use il i, extremcly
A1lentown. Pa., iriInsistor :". bro.1d and vag~e in delails,
planl (seeEMT, March-April . ''111ey're a,king for 'pecific com-
1996 issue). milmeols [from u~l, and there are

Although certain i"we.~: ,no specifics 00 lheir part," he
have been re:mlved. lhe par- "'y'. A, a resull, il', "been diffi-
ti•• have reached an impasse cull for us lOmove anywhere."
over EPA derrniíKIs lhal But Knope, remains excited
Lucent be more êxplicit.. about Luoenl's pmp<"ed umbrell.
abolll tbc project's environ- agreemcnl, which wOllld eocnm-
menlal gain.<,explain$Ted, . p.1.<;"more than ooe fxility.
Polakowski, lhe firm's IcP' "Once we figureoul OOwlodo
EBS officer. He SiUd hi: wa.' : Lucenl, we'lI figure out the re.<I."

i. :

Frustrations at Lucent

'Ford makes 'E-quality top.priori~ ,
(Fmm "ngr /2)

hi:\.t;C.IIõjhave lo bc ovcrc0111C hy
lr.tinil1gnnd experience.

For examplc. cnvironrnental
audilors accu!';lomcd to puuing a
lin cup to ~ rire end and mea.•••ur-
ing rc:c;ull~"don't relate lo syslcm~.
proces.o;e"or procedure,. They're
SL'Cinglhe cno rcsullS and want to
(ix them. lbey"cc nm in lune to
lookin~ alth<::mot cau.'\e." Quality
sy~lcm audilors. on lhe other h:mcl,
lend lO bc "inexpericnced wilh
ellvirunmcntnl i~<;uc.•••.The danger
is they rcló\tclo !';)'!"Icms and you

may nol get rcpon, relaled lo nono
confonn.'llCcs, jU~1lhe result~
nccded.'·

Crilic.1I10a succe.<;.,fu!EMS-
and ooe of its benefils - is 111.1t
<laff aI ali leveL<are aware of lhe
role Ihey play in ,"=<ful envio
mnrnentõll m..-magement. Olatbum
roinls 0111.Hobb< report' Ihat, aI
liolcwnod. '~1ff fmm planl man-
ClgCM: down file line ~p::nt 100
man-day!'; in trnjnin~. Whcn
Lloyd!'; came in for it~ !\ix-day pre-
",;.'\C.<;.,menl.lheerrort paid orr. 11
identificd sever.ll ô1n::as fnr

ama Fonddoe< noI ,.,., confor-
mance 110 ISq 140011 "5 a •••••~-
sive slrnte2Y in lhe facr of envi-
ronrnenl:d """''''',... on lhe use or
oorpm!lucl<.".

improvemenl. whlch were fixed
before lhe regislr.!r arrived for lhe
full, 3().day ao;se.<8l11ent,=ulting
in certificaúon. CaI'm;ne G. IIrmmM'ay;s

1hey noIe lhat certirJCation i.< p",,;drnl o[ Hemcnwn.y Cnnr-
ooly lhe fir.;t step; lhe system is a nlllnco(;ons. R~.t/on. Va.
dynamic, living Ihing, requiring At [nnn •• ,';a 1',.,.t;dcIIJ ond
care and feeding. Any certirted . publi.thrr ai CEEM /II[",mol;n"
planl mu<t undergo surveillance S~rv;mt, s/Ir launc/lcd Inlemation-
audil" u.,ually every ,ix month.<. ai Enviroruncn~lI Sy<lcm, Vpd11c, .

" il worth il? According lo 11r.Itad;nll ISO J4(}()(} IItH',t/mrr.
Chalbum. "By pu~uiog 3D inlc- and nUlnfrall.'1j ulotl'd produef .••.
gralcd bmines., appmach. we Trlrl'hnnr: 703/742.()/137;[ax:

-expecr 'a inrrrasc mlr efficiency in 703/742-lU2/ : e-maU: Ht'nr~,,·
~ covironmental m;via",""",1 -;''OyC@IIOL.mnr.
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RAMM project
forges ahead
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A fter a ternporary hiatus, the Rapid
Agile Metrology for Manufactur-
ing (RAMM) project is again un-

derway. The project's momentum was
stalled when Sheffield Measurement
Giddings & Lewis decided to leave the
project. The Dayton, OH. cornpany 5
departure was criticai because Sheffield
was the project's partner company that
had the needed inslrument-building ex-
perience. said Thomas Lettieri, program
manager for the Advanced Technology
Programo ~ational Insunne of Standards
and Technology, Gaithersburg. MD.

Brown & Sharpe M:mufacturing Co.,
North Kíngstown. RI. stepped in to re-
place Giddings & Lewis early this year.

RAMM's objective is to "develop a
robust control systern that can manage a
nurnber of optical sensors. that is flex-
ible enough tOtake input from numerous
sensors, and that ís fast enough to pro-
vide the appropriate feedback to the con-
trol so that a part can be measured rap-
idly," Lettieri said, This instrument will
be made to withstand the rigors of shop-
floor use, and is not íntended to be a
laboratory device, he added,

Brown &Sharpe' s first effort is sched-
uled for a field test late this summer.
Other member companies of the project
will be testing the prototype and provid-
ing feedback. "After it receives some
feedback, Brown & Sharpe will prob-
ably make several versions throughout
next year," Letúeri saído

RAMM participants also recognize
the need to design a test artifact to exer-
cise the instrument as it is developed.
This is also underway, Letúeri saído

Awards

T hree Assocíatíon for Manufacrur-
ing Technology (AMT) member
companies nave won the 1996 Total

Quality Implementation award. They are:
Extrude Hone Corp., Irwin, P A;
Livernois Engineering Co., Dearbom,
MI: and National Machinery Co.,
Tiffan, OH.

Five companies have become final-
ists in the manufacruring category of tne
Compurerworld Smithsonian awards.
They are: Alcan International Ltd.,

Kingston. Ontario. Canada: Allíed-
Signal Technical Services Corp.' s
technical services group. Columbia. MD:
Caterpillar Inc., Champaign. IL;
Northrop Grumman l\1ilitary Aírcraft
Systems Div .• Geórgia Production site,
Perry, GA; and Parametric Technol-
ogy Corp., Waltham. MA. The only
manufacturing finalist in the medicine
category is Heartstream Inc .• Seattle.
Each finalist of the Boston-based awards
will be accorded a permanent place in
hístory in the Smithsonian Institution' s
permanent research collection.

Silicon Mountain Design Inc., Colo-
rado Springs, CO. has won the Small
Business lnnovari ve Research Industrial!
Manufacruring Technology of the Year
from the Technology Utilization Foun-
dation, Alexandria. VA. for its high-
speed camera systern that captures irn-
ages of the dynarnics of airborne weap-
ons separation.

!PC highlights cost of
ISO 14000 certification

Steven Bold. manager of me environ-
mental compliance group, Continen-
tal Circuits Corp .•Phoenix, testified

before the House Science Committee's
subcommittee on technology regarding
ISO 14000 environmental-compliance
standards. Bold was representing the In-
stitute for Interconnecting and Packag-
ing Electronics Circuits (IPC),

N°Wtlti~;y:L-:._::L.o~theaf-"
fect~~~eonSnWl
~'"itfir-the majority of IPC's
members. the decision to become ISO
14000 certified is more difficult [than it
was for Continental Circuits tObegin the
certifIcation process). The growing pres-
sure to become ISO 14000 certified
threatens their bottom tine-some feel
~a}.!.t ~~a.!~~:~ very ;ustence:Por
~et~.1L~~~ÜlC-.COS~?f certifica-
~~~.aJ.3mJ~xeJ.S-F--~!!~.fjts .
appear tO be small or 110nexistent,"
Bold said.

This is not to say that IPC compa-
nies oppose the development of volun-
tary , international en vironmental-
management standards that enable
companies to assess their environmen-
tal performance, Bold said. However,
IPC "strongly opposes third-party cer-
tification as a condition for participa-
tion in alternative environmental regu-



T he first part of a batch-control stan-
dard was published late last year
and became an American National

Standards Institute (ANSI). New York,
and Instrurnent Society of América

,iiiiiiiiiiiiliiiiiiijiiiiijiiiiijiii1 (ISA), Research Triangle Park. NC,! standard earlier this year. ANSIIlSA
S88.0 1-1995 contains "a collection of
principies that are described in the
context of batch-process manufactur-
ing." said Lynn Craig, president of
Manufacturing Automation Associates
Inc .. Medford, NJ. and the lSA' s chair-
person for the working group develop-
ing the standard.

Although the target audience is pro-
cess manufacturers, discrete-parts
manufacturers can ais o benefit from
the standards. "The principies are ap-
plicable across the board." Craig said.
These principies inc1ude models and
terminology that are germane in ali
manufacturing applications. he added.

Work on the second part of the stan-
dardo which will focus on data struc-
tures and language guidelines. is best
suited for process manufacturers and
is currently underway, Craig said.

. :".-0 ..•,,~:.;- ..• __ .'. --_ •..------ _._ ....---

NEWS&VIEWS "Third-party certification is expen-
sive, unnecessary, and likely to prec1ude
small business involvement. Ifthird-party
certification does become a condition of
participation in an anernatíve regulatory
systern, the governrnent should assist
small businesses to achieve such certifi-
cation. For exarnple, states could direct
funds that are freed up by alternative
regulatory systerns to f:nance low-cost,
thírd-party certification programs for
small businesses," Bold conc1uded.

latory systerns," he added.
Bold stated that thírd-perty ISO 14000

certification has been estimated to cost
between 530,000 and SI 00,000 per facil-

~ ity:Passing this cost onto customers could
result in losing business to overseas com-
petitors. "Small mernbers in particular
have chosen to forego formal certifica-
tion for asimple reason-cost," Boldsaid.

.~Cwhen
• Fol1owing incorporates .shock-prcof design - prevents

spindle movement restríctíoru.": .
• Alternãte contact points, backs and modíãcatíons - always

available from Federal
Callus toll-free at:
1·8OG-FED-GAGE
(1-800-333-4243)

and talk to one of our tecnlcal proso

FEDERAL
FEDERAL PRODUCTS CO. Insrrumentatlon
" ••~ Edrtv s"ee r. P.O. 90.9400 Group.
"rovoaenee. RI 02940 U.SA ESte<1IM TecMOI"9teS

Circle216
18 QUAUTYI Augusl1996

National Technical Systems, Box-
borough, MA, is acquiring Raytheon
Quality Registrar, Burlington. MA.

Northwest Calibration Systems
Inc., Seattle. has purchased all the as-
sets of Intronix, which was located in
Phoenix.

1he Georgia ManufacturingEx-
tension Alliance, Atlanta. nas received
a $3.8 million funding award from the
National Institute ofStandards andTech-
nology under the Gaithersburg, MD,
organízatíon' s Manufacturing Extension
Partnership programo

The Advanced Technology Pro- .
gram, which is partofthe National Insti-
tute of Standards and Techno1ogy,
Gaithersburg, MD, is accepting applica-
tions for its current compctition. The
deadline for submissions is Sept. 18, 1
1996. For more information. call (800) i
ATP-FUND, fax (301) 926-9524. or e-I
mail atp@nist.gov. I.------

t
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o Processo Atuação Responsável na prática
Muitas empresas estão engajadas na melhoria contínua do meio ambiente e da segurança do trabalhador: Conheça agora

as experiências de algumas empresas que se associaram ao processo e suas conquistas depois que implantaram o
Atuação Responsável em suas unidades.

Elekeiroz: simulados para treinamentos

Elekeiroz S.A.
Maria da Conceição Pinto
Gerente de Engenharia

"Nossa associação ao Atuação Res-
ponsável vem de encontro à filosofia
de que uma empresa que está no mer-
cado há 100 anos precisa estar sempre
se renovando para manter um cresci-
mento sustentável dos negócios. Por
isso a implantação do processo tem nos
auxiliado a mudar os hábitos e postura
das pessoas.

Na questão ambiental tivemos um
grande avanço com a criação e apro-
vação de um Plano Diretor de Meio
Ambiente, que tem por objetivo dar
solução aos problemas ambientais den-
tro de um cronograma programado
com o auxílio de todos os colaborado-
res da empresa. Os estudos de redu-
ção na geração de efluentes. recicla-
gem interna de resíduos e redução no
consumo de água têm apresentado
bons resultados. A Elekeiroz está in-
vestindo nessa área. implantando um
sistema de pré-tratamento de efluen-
teso melhorando o desempenho am-
biental de suas plantas e seguindo na
direção do auto-monitoramento.

Com relação a área de segurança e
saúde do trabalho. temos promovido
campanhas internas de Segurança. vi-
sando o aumento da participação de
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todos os funcionários da em-
presa. Sentimos dificuldade
para adaptação à medida em
que começamos a formalizar
procedimentos onde pouco ou
nada existia. Por isso. lança-
mos mão de técnicas de con-
vencimento mostrando as van-
tagens das mudanças. Essa ini-
ciativa deu certo, pois os fun-
cionários têm mostrado enga-
jamento e colaboração. dando

sugestões e participando de todas as áre-
as envolvidas no assunto. Hoje temos
praticamente 80% do Código de Segu-
rança e Saúde implantado.

A grande vantagem de estarmos
associados ao Atuação Responsável
é que dispomos de um caminho estru-
turado para a implantação de boas prá-
ticas nas áreas de atuação que o pro-;
cesso abrange. Outra grande vanta-
gem é a redução de perdas e desperdí- ' ""
cios com consequente melhora dos re-
sultados que o processo possibilita". --

Basf: Atuação junto à comunidade

Basf S.A. - SP
Odilon Ern
Diretor de Fábrica - Guaratinguetá

"Disque ecologia. atendimento a
emergências. imprensa. comunidade.
escolas. comunicação interna. política

de portas abertas. coleta seletiva de
lixo. Aparentemente estas expressões
não tem relação alguma entre si. Po-
rém. na Basf. todas elas estão debaixo
de um único "guarda-chuva" chamado
Atuação Responsável, cuja finalidade
é produzir, respeitando o ser humano.

A Basf é signatária do Atuação
Responsável desde 1992 e. desde en-
tão. vem aprimorando as atividades já
existentes, sistematizando-as de acor-
do com os códigos previstos pelo pro-
cesso e implantando novas iniciativas
que visam atender às questões con-
templadas pelo processo. Um exem-
plo recente disso foi o Dia das Portas
Abertas. no qual 3_500 mil pessoas,
entre colaboradores. familiares e co-
munidade, visitaram as instalações da
fábrica em operação. Também im-
plantamos a coleta seletiva de lixo no
bairro, pintamos as pontes do municí-
pio. doamos computadores e progra-
mas educativos para as escolas e
estamos construindo uma creche para
crianças do bairro.

O Atuação Responsável passa ne-
cessariamente pelo comportamento das
pessoas e. como qualquer mudança.
esse processo exige tempo e dedica-
ção. No início as pessoas se mostra-
vam mais resistentes, provavelmente
por desconhecerem a essência do pro-
jeto.Isso foi suprido por meio de infor-
mações e subsídios para questionamen-
tos construtivos. A partir daí. começa-
mos a obter resultados. A maior van-
tagem de se associar ao Atuação é "
oportunidade de trocar experiência.
entre as empresas associadas. pois (
meio ambiente é uma área que evolui
e se modifica rapidamente. As exigên-
cias nesse aspecto são cada vez maio-
res. Portanto. é aí que existe um po-
tencial maior de aplicação.

Revista Meio Arnoienre .: ::::_>-TÔ
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Solvay: estação de tratamento de efluentes

Solvay do Brasil S.A. - SP
Gilberto Marronato - Coordenador
do Atuação Responsável

"Trabalhar como coordenador do
Atuação Responsável na Solvay do
Brasil é fazer com que as pessoas de
todos os níveis da empresa conheçam
e divulguem o processo, que as equi-
pes diagnostiquem a situação da em-
presa em relação a cada código, que
sejam elaborados e desenvolvidos os
planos de melhorias e ainda que as in-
formações sobre segurança, saúde e
meio ambiente cheguem ao público
alvo. Já possuíamos programas de
segurança, saúde ocupacional e pro-
teção ambiental antes de aderir ao pro-
cesso, por isso no começo tivemos di-
ficuldades em harmonizar e integrar o
que existia na empresa com o Atua-
ção Responsável. Hoje esse proble-
majá foi sanado, pois as tarefas e res-
ponsabilidades acerca dessa área já
foram bem assimiladas por todos.

A implantação do processo no dia-
a-dia vem ocorrendo de forma gradu-
al. Fizemos a divulgação do processo
por meio de palestras e da publicação
dos princípios da empresa sobre esse
assunto. Formamos equipes que diag-
nosticam periodicamente a situação da
empresa em relação a cada código do
processo. realizando auditorias de se-
gurança. saúde e meio ambiente. A
partir dos resultados obtidos. as equi-
pes elaboram e desenvolvem planos
de melhorias para cada código. Em
1993. fizemos uma pesquisa de opi-

Revista Meio Ambiente Industrial

nião em nossa comunidade e desen-
volvemos um trabalho de informação
e diálogo bastante expressivo, por meio
de visitas, palestras e cursos.

As melhorias, depois que nos as-
sociamos ao Atuação Responsável.
são contínuas. Um exemplo disso é a
instalação de uma moderna estação
de tratamento de efluentes. Com re-
lação à área de segurança e saúde
ocupacional, os resultados mostrados
numa auditoria feita, utilizando-se o
critério do Sistema Internacional de
Verificação de Segurança, foram
satisfatórios.

O nosso objetivo, ao nos associar-
mos ao Processo Atuação Responsá-
vel, abrange a parte integrante do con-
junto de empresas químicas. A união .

,/

de diferentes e importantes empresas :~.;
I

químicas é imprescindível para a bus- ~
ca de melhorias no gerenciamento des- '
sas questões, na informação e no diá-
logo com nossos clientes e na obten-
ção de subsídios para ações gerenciais'
internas e com a comunidade, visando
sempre o sucesso do programa.

Du Pont - SP
Antonio Carlos Siqueira
Gerente Seg., Hig. Ocupo e

Meio Amb. - Am. do Sul

"O Atuação Responsável foi ado-
tado pela Du Pont como um sistema
de gerenciamento das atividades nas
áreas de meio ambiente. saúde
ocupacional e segurança do trabalho.
Alguns aspectos básicos nos trouxe-
ram considerações positivas na ado-
ção desse sistema:.o aspecto interno
do programa, a possibilidade de tro-
carmos nossa nomenclatura -rede-
senhamos os comitês internos e, hoje,
cada um dos comitês atendem aos
códigos do programa - e, o mais im-
portante. a característica de regiona-
lização que o programa proporciona.

Estamos associados ao Atuação
Responsável desde o início de sua im-
plantação no país. Fizemos um gru-
po de trabalho que é responsável em
prover as diretrizes técnicas e estra-
tégicas com respeito à segurança
ocupacional e do meio ambiente e o
programa foi moldado conforme nos-
sas necessidades regionais. Esse gru-
po passou a orientar a empresa de
forma geral por meio de reuniões, dis-
cussões e palestras.

Nós temos em todas as unidades
da Du Pont um organismo chamado
Comitê Central de Segurança, Saú-
de Ocupacional e Meio Ambiente,
que tem a responsabilidade de defi-
nir as políticas que são aplicadas em
cada unidade. Dentro desse comitê
central existem diversos comitês que
estão alinhados aos códigos do Atu-
ação Responsável. É através desse
mecanismo que nós fazemos a apu-
ração dos resultados. o acompanha-
mento das pendências e a execução
dos programas. O importante no Atu-
ação Responsável é que ele é um pro-
cesso de aprendizado. O sistema hoje
apresenta bons resultados, porque
cada um compreendeu o seu papel
individual de responsabilidade e par-
ticipação em todos as áreas de atua-
ção do processo".
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Copebrás - SP
Nelson Pereira dos Reis
Coordenador Atuação Responsável

Atualmente. tanto as questões de
meio ambiente como as de saúde e
segurança são itens básicos e prio-
ritários. e é esse fator que faz com
que o Atuação Responsável seja im-
portante para as empresas principal-
mente, porque ele tem toda uma
metodologia de gerenciamento para
esses assuntos. Na verdade todas as
empresas têm seus próprios progra-
mas de segurança. saúde e meio am-
biente, e se associaram ao Atuação,
justamente, porque ele é uma ferra-
menta que auxilia ainda mais esses pro-
gramas. O Atuação Responsável im-
plica o comprometimento de toda a
empresa porque exige uma série de
atitudes, de procedimentos que, na
medida em que vai sendo implantado,
estimula as pessoas a falar e a discu-
tir sobre ele. Esse comportamento faz
romper aquela falta de diálogo. sai da-
quele formalismo e o programa entra
no dia-a-dia da empresa sem maiores
problemas.

Para a Copebrás. especificamen-
te. associar-se ao Atuação Respon-
sável trouxe mudanças muito impor-
tantes. Como estamos sediados em
Cubatão, no Estado de São Paulo. a
questão do meio ambiente é muito de-
licada e requer uma forte demanda de
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atenção por nossa parte. Nós compa-
tibilizamos os programas já instituídos
na empresa ao Atuação Responsável
e fortalecemos mais ainda nossa cons-
ciência em pról de um meio ambiente
saudável. tanto ecologicamente como
acerca da segurança e saúde das pes-
soas que trabalham na empresa. As
mudanças ocorridas na área de saúde
e segurança foram drásticas. Houve
uma redução considerável nos níveis
de acidentes (cerca de 30%), e o fun-
cionário observou que ele também faz
parte desse contexto e o quanto é im-
portante preservar sua integridade.

Para ajudar na compreensão do
programa nós realizamos palestras e
workshops sempre mostrando a im-
portância do trabalho e o quanto seu
sucesso depende de cada inte.grante
da empresa. Na área de meio ambi-
ente acabamos de implantar uma uni-
dade de co-geração para eliminação
dos gases do negro fumo (matéria usa-
da na produção de artigos de borra-
cha) para a atmosfera, estamos
reutilizando a água. reduzimos a emis-
são de particulados de fosfato em 50%
na atmosfera, dentre outros procedi-
mentos.

A Copebrás teve uma empatia mui-
to grande com o processo porque o
nosso objetivo ao nos associarmos foi
o de transferir princípios que existiam
para a prática, além de estarmos con- . I:
tribuindo com uma parcela de colabo- .
ração de melhoria da imagem da in-
dústria química por meio de ações que /'
dão resultados".

cípios, mas orientar a implantação do
programa no dia-a-dia da empresa.
Para isso, temos feito uma orientação
mais forte voltada para os códigos de
Segurança de Processo e Proteção
Ambiental.

Com relação ao desempenho da
empresa. depois de associada ao pro-
cesso, podemos confirmar que, prin-
cipalmente no aspecto de segurança.
houve melhoras resultantes da implan-
tação de algumas práticas. No aspec-
to ambiental a melhora não foi tão
acentuada. visto que a empresajá de-
senvolvia muitas das práticas sugeri-
das no programa antes mesmo de ser
associada. O grau de dificuldade que
encontramos para a adaptação do pro-
cesso na empresa se restringe à dis-
ponibilidade de recursos humanos
(quantitativo). Porém. por outro lado.
a implantação do processo aumentou
o nível de segurança entre os nossos
funcionários.

% DE IMPLANTAÇÃO DO c60lGO DE SEGURANÇA DE PROCESSO
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Union Carbide Corporation

1996 Progress Report
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Responsible Care
Responsible Care is the chemical industry's health,
safery and environmental performance improvement
initiarive. It is also the ethical framework around which
member companies of the Chemical Manufacturers
Association (CMA) operate, representing their
comrnitment to respond to public concerns about the
safe management of chemicals.

Responsible Care originated with the Canadian
Chemical Producers Association. Adopted in 1988 by
the CMA of the C.S., the initiative operates in more
than 37 coumries worldwide.

Driving the initiative in the U.S. are six
management codes of practice. These codes set
performance objectives that encourage commitment,
innovation and continuous improvement, More than
200 scientific and technical expens from CMA-member
companies drafted the codes. Individual codes identify
elernents of good management. Collectivelv, they focus
on irnproving performance across alI stages of the
chemical manufacruring process: pollution prevention,
distribution, emplovee health and safety, process safery,
communiry awareness and ernergency response and
product stewardship.

Contents

Chairman's Letter - SiII Joyce on 1996 health, saíetv and
environmental perfonmance and 1997 targets

2 Who We Are - Details on Carbide's two business segments
Responsible Care Policy - Established criteria to ensure compliance
Responsible Care Management System - three-step process

U.S, Operations - Responsible Caras management practices
4 Poliution Prevention Code
8 Process Safety Code

10 Community Awareness and Emergency Response Code
13 Distribution Code
15 Employee Health and Safety Code
18 Product Stewardship Code

21 Glossary
Auditors l.etter

Other Worldwide Locations - Responsible Care results
ZZ Canada
24 Europe
Z8 Latin America
31 Asia Pacific

• • ,..~ t ,.'. ~ •• " ~ .••••.... ._~... '

Companies are expected to report continued
progress, though they may be at various performance
leveis for each code. Manv companies, including Union
Carbide, have developed procedures for code self-
evaluations and tirne-tables for implementing alI the
codes to ensure year-to-year irnprovement,

1996 Responsible Care Progress Report
This first pan ofthis repon covers Union Carbide's
U.S. health, safery and environmental progress, with six
sections corresponding to the codes of the chemical
industry's Responsible Care initiative. The information
pertains to Carbide's domestic Specialties &
Intermediates and Basic Chemicals & Polvmers
segments, which constirute virtually alI of the
corporation '5 U.S. operations. Activities not
consolidated for financiai purposes, such asjoint
venrures and corporate parmerships, are not included.
Separare sections, starting on page 22, cover UCC's
other worldwide locations.

Contact Union Carbide local sites for more
information about their Responsible Care
performance. For additional information about
corporate-wide Responsible Care programs and
progresso write to Union Carbide Corporation, Public
Affairs Department, Section L-4505, 39 Old Ridgeburv
Road, Danbury, cr 06817-0001, or call the cornpanv's
toll-free Responsible Care information line: 1-800-552-
5272. A copy of this repon also can be found on the
companv's site on the Internet: www.unioncarbide.com.

Reporting .Guidelines .: -:~:~-;.:;~
Information in this report for Union Carbide's V.S.
locations follows the Chemical Manufacturers
Association's Responsible Care initiative, with data
based on U.S:EnVIronrnental ProtectionAgency

. and the Resource, Çonservation and Recovery Act
~'rep9rting requírements. Í?formati~~ on ~,,:da .'
~-ls6ãSea"onEnvironment Canadã- and ~epãiiIrient'_.
,·.ofAlberta Environmental Protection gUidelines,
~~@_~...~~., . "~~~!~wi~:~~,~

r

.... -_._;.- ,.

http://www.unioncarbide.com.
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Carbide Continues Responsible Care Progress

UniOl1Carbide made significant
progress in its Responsible Care performance
las. vear ando in this our seventh annual report:o

I want to share some of the highlights and discuss áreas
where we continue to strive for irnprovement,

In 1996 we completed C .S. irnplementation of the
106 management practíces of the Responsible Care
iuitiative, puning in place the remaining 15 practices
of the distriburion and product stewardship cedes. And
we did so a full three vears ahead of the target set bv
the Chernical Manufacturers Association.

FuI! implementation of all the practices is an
importam milestone in Carbide's public cornmiunent
to improve operations through Responsible Care.
However, we do not intend to rest on our laurels. \\'e
realize that continuou» improvement is the essence of
Responsihk- Care efforts anel for that reason Carbide
launcherl :I major effort last vear lO better assure íull
compliance with intemal requiremcnts anel external
rq;\Ilations.

The effort includes improved work processes for
rommunicaum; and ímplementing requirements.
internal auditini; anti incidem anulvsis. L'nion Carbide
also t·sl.il11att:'s ih.u it will spend an :lH:rage of

SI:Z:; million .mnuallv OH'r lhe IlCXl Iivc \"('<tI'SO!l wmlr l-
wick- exp<:llsl'S rclatcd to «uvironmentnl prorection anel
.ibout S;)(J miliion .mnuallv Oll worldwicle rupitul
expcnclitures re-lated to enviroumental prorccrion.

111acldition to readillg nbout how Lnion Carbide is
invcsring ihese rlollars. vou will find out in this report
.ibout the hnrd work anel dediciuion of our emplovcc»
as they seek to:

• Reduce chemical emissions
• Produce less waste
• Devclop cnvironruentally preferable proclucts
• lmprove our saferv record anel those of our

com ractors anel distributors
• Develop closer relntionships with customers,

suppliers anel neighbors
And, Ior the Iirst time. you will read about the

ellorts of our ernplovees at Carbidc's other major
worklwidc locationx. including those in Carrada.
Europe, Latin America anel Asia Pacific, where we
have completed implementarion of lOl 01" Responsible
Carc's managernent practices. We expect to put in
place lhe remaining five bv year-end 1997.

1996 Highlights
• For the fifth consecutive

vear there were no fataiities
worldwide and no major plant
process incidents.

• The num Der of larger
spills was reduced 16 percem
from 1995. and the amount
spilled was down 26 percent.

• Ernplovee injury and
illness rates were dO\\11 bv more
than 25 percent.

• Air ernissions were down
5 percent.

•. Carbides L' .S. loc.uions

recvclerl :I() million pounds of
jXlper. plastic. metal anel oi!.

I am .ilso proud (lf a

partnership L'nion Carbide
esrahiished ";IÍ1 lhe L.S.
Environmental Proterrion .\g('ilC\· under its
Enviroruuental Techtlojo).,"· lníti.uive lor Chemicals,
\\lletl lhe partnership ,,'as .uinounccd in :"\o\"l'mber.
Lvnn Coldman. EP.\ assisl;lI1t administrator Ior
pre-venrion. pt'stirid('s anel toxir subsranccs. said. "\\'c
recognized th.u Carbicles !leI\" sllrbna1l1 In:!tllology

oífers substant ial lx-ncfux to til(' c-uvironuu-nt. und ihus
mude il lhe subjec: of lhe lirst iudustrv partnvrship
under rhe initiativc 1,)["chemicals." The nvw surfacuuus

are chcmicals used in industrial anel insrinuional
ck-ancrs Ior soil rcmoval. For additioual rk-uiils. Sl'('

page IH.
\Ve continue to refine ihc practiccs under each of

lhe Responsible Care codes and our cmployces are

taking personal responsibilitv for hclping us achicve
our 1997 targets: no Iaraliues, no significam events. .md
continued reduction in lhe number and quantirv of
spills, and in injuries anel illnesscs.

Excellence in Responsihle Care performance is oru:
of our COl'P0r.lte values. anel wc are firmlv comrniued to
using our human anti technological resources to
achieve ir,

w·rJt
Wílliam H ..Jo~·ce
Chairman, Presulmt «nd Chie] Exerutiur OI/ir",.
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Union Carbide Corporation

o WeAre
nion Carbide Corporation is a worldwide

hemicals and polymers company. The
company possesses manY of the industry's most
advanced process and catalyst technologies and some
of the most cost efficient large-scale production
facilities in the world. Union Carbide had sales of
more than 56.1 billion in 1996.

Union Carbide operates two business segments:
Specialties & Intennediates, which accounted for

70 percent of revenues and 82 percent of operatíng
profit in 1996, produces a broad range ofproducts
including specialty polyolefins used in wire and cable
insulation: surfactants for industrial cIeaners; catalysts
for the manufacrure of polymers; acrolein and
derivatives. such as glutaraldehyde, a biocide; water
soluble polvmers used in personal care products;
cellulose-, glucose- and lanolin-based chemicals for
personal care products: specialty coatings; acrylic and
vinyl acrvlic latex used in paints and adhesives; solvents;
vinyl acetate monomers for coatings. and ethylene
oxide derivatives. This segment also licenses olefins-
based technologies and offers other specialized
technologv licensing and services.

Basic Chemicals & Polymers convens various
hvdrocarbon feedstocks, principally liquefied petro-
leum products and naphtha. into the basic building-
block chernicals ethylene and propylene (also k.nown
as olefins) that are in rum converted lO polyethylene
(the world's most widely used plastic). polypropylene
(the world's fastest-growing plasúc). and ethylene
oxide and ethylene glycol (used to make polyester
fiber, film and resin, and autornotive antifreeze).
This segrnent provides ethvlene, propvlene, ethylene
oxide and ethvlene glycol to the Specialties &
Intermediares segmento

The corupany employs about 11,750 people
worldwide.

Responsible Care Policy
Union Carbide will conduct its business responsibly
and in a manner designed to protect the health and
safety of its employees, its customers and the public,
and to protect the environrnent, The company will
continue to be a leader within the chemical industry in
operational safety performance and in avoidance of
injuries, illnesses, spills and incidents.

2 1996 Responsible ea", Progress Repon

Programs will be implemented and maintained that
provide reasonable assurance that the corporation:

• Complies with ali applicable governmental and
internai health, safety and environmental
requirements.

• Operares plants and facilities in a manner that
protects the environment and the health and safety of
its employees and the publico

• Develops and produces products that can be
manufactured, transported, used and disposed safely.

• Recognizes and responds to community concerns
about chemicals and our operations.

• Makes health, safery and environmental
considerations a prioriry in planning for ali exisúng
and new products and processes.

• Reports promptly to officials, employees,
customers and the public information on health or
environrnental hazards and recommends protective
rneasures.

• Counsels custorners on the safe use,
transportation and disposal of chemical products.

• Extends knowledge by conducting or supponing
research on the health. saferv and environrnental
effects of products, processes and waste materiais.

• Works with others to resolve problerns created by
past handling and disposal of hazardous substances.

• Participares with government and others to
create responsible laws, regulations and standards to
safeguard the communirv, workplace and environrnent,

• Promotes the principies and practices of
Responsible Care by sharing experiences and offering
assistance to others who produce, handle. use,
transpon or dispose of chemicals.

Responsible Care Management Systern
Union Carbide's Responsible Care Management
Systern may be described as a three-step process: top
officers set objectives and standards that are aligned
with the Responsible Care Policy; businesses
implement progranlS to achieve them; and progress is
measured through key performance indicators (KPIs)
and a cornprehensive global audit programo

Strategic and annual objectives are developed for
Responsible Care and integrated with business
strategies. Standards to attain Responsible Care
performance excellence are contained in a corporate
Responsible Care Standards manual, and cover health,
safety, environment (HSE) , medicaI, product
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stewardship, and other areas, They are mandatory at
the corporariori's sites worldwide. Objecrives and
standards are developed under the direction of the vice
presidem, health, safety and environment (HSE) , who
reports direct1y to the chief execurive officer,

Accountability rests with line managernent, who
establishes programs to meet the objectives and
standards, and works with suppon from Responsible
Care staff within the businesses and at sites.

Union Carbide's Responsible Care strategy provides
an overall framework for continuous improvement in
all HSE áreas. Progress toward strategic objecrives is
measured through the use of quantitative KPIs that are
reponed quanerly to senior management, and include
measures such as injury and illness rates and releases to
the environrnent, Compliance with imernal standards "
and governmem requirements is measured by a
worldwide audit program, run by a departrnent that
reports to the HSE vice presidem and is independem
of the businesses. Ratings from compliance audits are
reported as a KPI and discussed at least quarterly with
the chief executive officer and a special HSE
committee of the board of directors. Additional
externai oversight is provided bv an independem
auditing company, Arthur D. Little, Inc.

Audit Results
Union Carbide's health, safety and environrnental
audit program evaluates business and site compliance
with imernal standards and regulatory requirernents.
The program has been judged among the best in the
industry by Anhur D. Little. Plants regularly conduct
their own audits, supplernenting those by the
company's HSE Departrnent,

A four-tiered rating system is used, with grades
from 1 through 4. These ratings range from "rneets
requirernerus" (1) down to "requires substantial
improvement" (4). Audit scheduling worldwide focuses
attention on locations based on potential risks and past
audit performance.

Arthur D. Little representatives participare in about
20 percent of the departrnent's audits. They perform
follow-up analysis and provide an annual assessmem of
performance direct1y to an independem committee of
Union Carbide's board of directors consisting entirely
of nonemployee directors.

Fines and Penalties
Worldwide
(Paid: u.s. Dollars in Thousands)

1&00

•
12111

Il1O

R•••• Sa ••••• lIaprovetDeat
17I1I1S!IO!I!ZSl5495Sfj sz

Locations are required to develop action plans to
correct deficiencies identified during audits. Anv
location receiving a "requires substantial improvernent"
rating is required to explain directlv to the board of
directors the deficiencies. its plans for correcting them
and plans for preventing their recurrence.

Audit performance in 1996 was the second best
since the compliance program was initiated in 1986.
slíghtly lower than the record 1994 results. The 1996
results were baseei on audits of22 Carbide facilities in
10 states in the L.S .. and 8 countries in Asia Pacifico
:\orth and South America aml Europe, including
plants, terminaIs. warehouses, pipelines anel shut down
mining facilities. The audit progr •.irn's short-notice
audits (3 days for major plants anel 10 days for most
srnall C.S. sitesj improves the objectivitv anel
independence of lhe process anel more accurately
reflects lhe compliance level, The aggregate trend
shows progress toward UCC's goal of continuous
improvement "inaudit results.

Fines and Penalties
The chart above shows the amounts of fines anel
penalties paid bv Union Carbide with respect to
government regulations worldwide since 1992. The
increase in 1996 was due in large part to a SI million
penalty paid to rhe EPA for the settlement of a 1991
enforcernent rnatter under íts Toxic Substances Control
Act Compliance Audit Programo Almost 90 percent of
the arnount in 1992 was due to an enforcernent action
after a 1991 accident at the Seadrift, Tex .. facili ty.

1996 Responsible Care progress Repon 3
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ollution Prevention

Union (;arbidl,/u!ly imptrmmted th«
J 4 lIUl1Wp;r'lIlI'l11 praairrs [or tltis rode in

1995 and ÚL,Iymr amtinued to rrjinf'

praaires that lu'lj' j'rlJll!r:1 th« entnranmrnl
0' rrduring usist« gmrmüon arul emissions.
AI/wng lhe [nruiircs aroered. /'y tliis rode are
a IIUl1wgf'1111'111 rommitmerü to Ol1l.,roing

redurtious Ín1"l4Ra\(!SLoai1; uuun; land
mui i/I gr.1u'mli /I g 1/I1IsII';[adlit;
arcounting for tuastr gI'1lI'mln! and releases
lo rmnronmrnt; rualurüing jJolfllfial

impaa oIH'lmse.\ on rnuironment anil
hmllh!mJr'/.1' o] t'll/jJl0.1'l!es!fmblic;
('(!1Imling, Irtl/tiul.; 1IIf'lI/l,lrIY'I!s!IJllblir

about inuentories and risks lo ronununitx;
f'SllIblishillg IJlio";lif'S. goal.ç, II/Ul/S [ar

1I'((,\'II'!I'I'ft'asl' trdurtion, lakil1g into turount
mll/II/II lIil.\' f'/IJ/I'f'J'I/ IIJU! ('I/lIiJ1JJ/lIII'JJlltI

lmpart: gi1lillg jJl"Íl/lily lo sourr« rrdurtion,
J1'I)'('f,//'I'II,\f' a ud IIN/I/JII'III: IIjJdaling

inuentor; and I/lI'rt,\'/liJJg jlmgl'l's,\ at least
tlJJIII/tll/Y. a ntl OI/,1!f,jl/g. .!á''l'-II,:j(f('('

dialogu« ioith (,lI/jIIIJY'f's!jJllbli(' ou

1l'aSII/H'If'lISI' ill{Ol'llltllioll!jmli-,1"J1''>S,

GoaIs:
• Rcduce rt'ka'l's anel ofl-siie transfers (orher than

íor oíl-si«: (·llt'q.,'" J'('C()\'('l'\') 0(' chemicals covered bv
lhe Superfuncl Amcnclments anel Re.uuhorization ACl
(S.\R-\) Tille III h,' ,llleaSI:1:1 peITem berween 1987
anel 1995,

• Reduce total releases anel increase beneficial
reuse of 17 chemicals bv at least 50 percent bv 1995 as
pal1 01'lhe LS. Environrnental Protection Agencvs
(EPA) 33i:;() ProP'UI1. a voluntarv initiative launched
in 1991.

• Bring porenrial t'xposllre levels in lhe cornmunirv
lO at least 1.000 times lower rhan wor]; place suuidards
worldwide.

Progress:
• Union Carbide achieved a 60 percem reduction

bv 1995 of releases and off-site transfers (less off-site
energy recovery) of chemicals covered bv the SARA.
Title rn regulations. Details on page 5.

• Carbide received a Hammer Award frorn the
EPA in 1996 for meering lhe goals of its voluntary
?V:;O Program bv achieving a 65 percem reduction by
vear-cnd 1992.
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• All but five locations worklwide hrought potenual
exposure levels in lhe connnunitv lo .u least l,()()()

times lower than workplace standards. Effons conunu«
lO achieve this goal at all local ions,

• Two large projects under wav exemplify Carbides
efforts to continuouslv improve efficiencv anel reduce
emissions associared with its energy producing
activities. The compan\' spem some SSO million at its
Texas City, Tex .. site 011 a new cogeneration (sream and
electric power) unit that went on line in vlav.
Cogeneration is a more efficient method of using
natural gas LO produce elecrriciry and steam lha! is used
in Carbides manufacturing processes. The new uni! is
reducing emissions of particulares and oxides of
nitrogen by 50 percent and cutting the plant's energy
bill by about 550,000 a day.

A 5140 miliion cogeneration unit at Carbides Taft.
La .. plant, under construction since October 1995.
went on line in March 1997 and is substantiallv cuuing
energy costs. The unit boasts the lates! combustion
technology and control systems, providing improved
combustion efficiency,



In other pollution prevention projects:
• Work cominued in 1996 at Taft to refine project

plans for Carbide 's participation in an EPA pilot
program to develop and test more flexible approaches
to environmental regulations. Project XL (for
cxcellence and leadership) \\;11allow companies such as
Carbide to devise their own em ironmemal goals and
strategies lO atraiu results surpassing regulatorv
requiremenrs, BI' obtaíning increased flexibiliry
regarding exisring regulations. Carbide expecrs to
achieve greater environrnental benefits while also
cutting expenses and paperwork.

Carbides Project XL includes severul projects at
Taft, one OI which would reduce air emissions hv
l1lodihing operntion 01' lhe piam 's wastewater
treannent ~~'Stelll,This would result in a net

e-uvirorunemal lx-nclu. in exchange Ior increased
f le-xihilirv regarciillg applicable rq~ula!ions, A
mulristakcholdcr group uHlsisting of local cuuuuunitv
me-mlx-rx and n-prexenrnrives írom the Louisiana
De-pannu-nt oI' Enviroumcntal Qualitv, the F.P,..\ anci

rcpn-seunuivex oI' suuc und nutionul cnviroumcruul
org;lJ1izalions anel tracle asxoci.uions is hdpillg
d,'\'dop lhe projvrt and linalizing lhe spccilics ol
Ih(' agl'('t'IlH'1l1.

• \\'hik o\,(:1~1l1producuou at Taf is l'xpenl'd lO
illC!'l';N' hv ;liJolIl :-;,-,pt'lTt'l1l hv til<' 1(';:1' ~()(){)

comparcd lO I~)~):í,Carhidcs use ofmore
cnvirouuu-ntallv cllicicut production processes, such as
irs L':\II'OI. Proccss for Illaking polvcthvlcne .md 101,'
pressll!'e oxo pr()('('ss li)!' butanol. will signilicanlh'
dt'cn'ase lhe wasie gel1t:l'llCc! per pound of product bv

more rhan 3() percel1l cornparcd to lVV:í lcvcls.
• Texas Citv's Distribution Depnrunent complctcd

a S~O million cmissions rcduction project th,u includcd
lhe installation oI' íive marine I'apo!' recoverv units anel
lhe n-rouring of vapors to a 11l'\\'watcr scrubbcr anel
IH:\\' ílun-s, The project is cxpected to reduce emission»
oI' volaule orgal1ic compouncls bv HHtons a vear, anel
has cnabled lhe piam to .uuomate its overland loading
and uuik cal' loadillg operations.

• The Seadrilt. Tex .. piam completcd construcrion
anel srart-up o!' a 1 iO-acre wetlands project lha! removes
greater quantit.ics oI' suspender! solid materiais lrom its
wastewiucr prior to discharge IrO!1l rhc piam, This
innovative application of artificial wetlands technology
is lhe third phase ol' <In overall wastcwaicr systcm

:::..r.·...:.:.__ .•_._ .•~
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upgrade project designed to irnprove effluent quality
and compliance with the plant's wastewater pennit.

• Pollution prevention is also achieveà through
small projects:

Seadrift discontinued the disposal of clean scrap
wood at the site's nonhazardous landfill. Pallets in good
condition are either reused in the plant, sold or made
available to employees. The change, which kept about
7,000 cubic vards of wood out of the landfilllast year, is
expected to double the Jandfill's !ife and save the site
about $150,000 annually,

TRI Data
U.S. chemical plants repon a Toxics Release Inventory
(TRI) to their states and the EPA each july as required
by Section 313 ofSARA Title m. This TRI data
quantifies releases to air, water or off-site land transfers
for specific chemicals. Statistics track from 1987, lhe
fim vear for which reponing was required under SAR~
For 1994 the EPA rernoved acetone frorn its list of
hazardous chemicals, resulting in a significam decrease
in Carbide's reponable emissions.

Carbide started in 1995 and in 1996 completed
voluntarv SAR.-\.data management audits of ali major

locations, enhanced data collection and analytical
methods, and corrected deficiencies in data bases and
monitoring practices. This resulted in changes to 1995
and some prior years' data. Results for 1995, the Jatest
year for which figures are avaiJable, show:

Releases
• Total releases to air, surface water and on-site

land disposal are 5 percent Jower than in 1994.
• Air emissions are õ percent Jower.
• Surface water discharges are 203 percent higher,

due to a spill from a transfer line failure. The incidem
was invesugated and corrective actions taken.

• On-site Jand disposal is 88 percent lower. On-site
land disposal comprised only 0.2 percent ofall rcleases
in 1995.

Off-Siie Transfers
• Overall, off-site transfers are 16 percent hi~her

than in 1994 (Iess energy recovery but including off-site
land disposal, incineration, publicly owneà treat rnent
works and recycling). This is primarily due to materials
previouslv treated on-site now being sem off-sitc fClr
treatrnent.

1995 U.S. Releases and Off-Site Transfers by location
i TiWU5fl1lfÍ5 of Pounds)

Air Water On-Site Land Total Releases Total Rolaases
andTrDIIS:~

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1:l94

Texas City 1.282 i.355 80 O O O 1,362 1,356 5.003 ',.155

ínstitute 609 519 2 O 1 611 521 4.526 "">08

Taft 1.345 1,578 27 15 O O l.3n 1,693 4.3117 ,)35

Seadrift 2.179 2,316 4 15 11 88 2.194 2.419 2.841 ':.;02

Sauth Charlestan 858 719 8 9 O O 866 728 1.832 \.187

Sauna Brook O 26 O O O O O 26 50 72

Others 151 173 O O O O 151 173 601 G98
•..-

Total UCC U.S. 6.424 6.787 121 40 11 89 6.556 6.916 19.160 ! I.'/!B
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Transfers for:
• Energy recovery are 20 percent higher.
• Treatrnent/recycling to incinerators, recycling

facilities and to publicly owned treatment works are
18 percent higher.

• Land disposal are 31 percent lower. Off-site land
disposal accounted for less than 2.5 percent of ali off-
site transfers in 1995.

Carcinogens
• Releases to air are about the same as in 1994.
• Releases to surface water and off-site transfers to

treatment works were up 23 percem. primarily due to
more accurate data collection and analytical methods.
(Off-site rransfers to treatment works for safe disposal
represented 98 percem of the total.)

Hazardous \Yaste Managernent
The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
authorizes lhe Federal governmem to establish a
comprehensive program for cradle-to-grave
management of hazardous waste .. \11 importam RCR-\
provision requires the EPA to define hazardous wastes
and establish standards applicable to waste generators,
transporters and owners/operators of treatrnent,
storage and disposal facilities.

Highlights for 1995. the latest year available, show:
• Total hazardous waste generated is 4 percem

higher than in 1994.
• 93 percem of ali RCRA hazardous wastes was

recycled. recovered as energy ar treated in 1995.
• Totallandfill and deep-well injection is

26 percem higher, but represem only 7 percent of the
total hazardous waste generated. (In 1996 UCC
implemented alternate waste treatrnent technoiogy that
reduced the amount of waste disposed through deep-
weil injections.)

Rccvclinz, o
Collection ofpaper, plastic, metal and used oil at U.S.
sites yielded 36 million pounds of recyclables in 1995.
Paper (including cardboard and newsprint) alone
totaled more than 2 rnillion pounds.
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rocess Safety
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Union Carbide[uli: implemenu«! lhe
22 1llrlnagmnml [unrtia-s for tlus rodr in
1994 arul anüinues Lo rcfin« [uruiires tluü
Im'lJl"llt [ires, explosions (111(/ acadental
diemical Tf.Ú!{lSr~5,A 7nong 111" praaires in this
cor/e are: senior managl'1l/f>llt ú'(uling rontm-

uous improonnmt lhmugh /)(Jür)", partiri-
[uuion, communiauion, resourre rommit-
menls; jJrrfor1l1anr:r'm.eas/I irments, audiis,
correctiue aaion; inuestigating, reporting,
and Laking corrraiue aaion for firl's,
explasions, arridental releaso inridents/near
misses; sharing s(!!e/y infonnation/lessons
1/Ii/1I mdustr; r, gmJl'J711l/I'n/, rommunitv;
using /111' Communit: Awarml'ss aud
Emrrgmr: R.I'sjJ011SI' ror/I' [noress for !J1lbfir
in/m/ OI?dr's(!,T1/ rmd procrss safl'/)' sysll'lIIS:

ronsidenng r:[{t'rlri expansion, modifiratio».
1/1'11' sitrs OI?rannnunitx, 1'1I!IÚ'OlllllPIII,

1'lIIjJ!lIyn's; jm'slfI rl-u/, SIIP/." reuiru« fOI"

/1('lo/morlijinl [arilitirs; docu mnurd
II/rúIII('II(lIItl'/illsjJl,ttioll jJrogmms /111'1/.\1111'

[arillt; il1lff,T1ily: jJ/"II(('ss/rfjlt;jJ}}!t'I1l rontrol
[or r'lI/flgl'II";r'S. (II/rI jJlogmllls lo l'I/SII1"f IlIall'llljJ!oYI'I's in
saji'I)'-nilim/ jol» {//Y'Jil{tIl' dut: anil tlmt rontrartors
hmie /)(/rt!lId jJmgnllJl.\" (II/rI/Ol" an: inrludrd ;11 ("{JII/j)(/I/Y

j)/"(),!,T1YIIIIS,

Goals:
• Elimin.ue fires. explosions and episodic toxic

releases through continuous proces, saferv
performance improvement.

• Integrate process safery requirements of
Responsible Care. OSH.-\ and EP_-\with Union
Carbides OperationaJ Safery Programo

Progress:
• Union Carbide continues to refine its internal

Operational Saferv Programo which was integrated with
Responsible Care process safery managemenr practices
and OSH.-\·s Process Safery Managemem Rule in 1994.
The resulting program for worldwide operations is the
company's most cornprehensive to date. The require-
ments shape business programs and procedures. and
affect areas such as facilitv designo site operating
proceàures and maintenance.
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• Carbide» 199(i spill record was its bcst ('\'('1'. as
lhe number declined lI) lX'IH'!1l from 1~)~l;").II'hikih«

volume dccrc<!sed ~(i pt'IH·ll1. Despire this improvc-
meni. Carhidc realize> ihat it must rom inuc ro
significal1lh' rcducc the volume anel numbcr of kcv
spills to achieve iLS straregic objeciives. ,-\.-;pan of <!
cornprehensive prograrn in this arca. lhe ("()mpall~'

conducted its third annual spills reduction workshop
last vear in which nearlv ROernplovees from
throughout the company met for rwo davs to share
ideas on ho« best lO reduce environmental releases.

Carbide also continued corporate-wide
implementation of its Model Spills Reduction Plan.
which includes a rhorough analysis of all spills aud
development of site action plans to help ensure
improved performance.

UCC is determined to rank wiih the best companies
in lhe chemical industrv when it comes LO preveruing
spills anel believes it is doing what i t takes 10 get ihere.

• The following three programs begun in 1995
carrv a combined COS( ofmore than S100 million and
are enabling Carbide to rum the words "continuous
improvement" imo action:



- In 1996 UCC essentiallv cornplered its review of
process equipmem docurnentarion. especial1y with
respeer to safery valves, to ensure that the equiprnent is
fully adequare and continues to be safe to opera te.

- The eompany has nearly completed
implememing a more rigorous corporate-wide
preventive rnaintenance procedure to detect and
correet equipment deficieneies before failures oeeur.

- Carbide is upgrading equipmem in older
facilities to ensure that ir eomplies with reeognized and
generallv accepted engineering standards of
organizations such as CYL-\. the American Institute of
Chemical Engineers. the American Scciery of
Mechanical Engineers and the Instrument Societv of
América. In this project. Carbide engineers will
examine anel replace as needed equipment such as
safetv instrumentation, pressllre relief devices, headers,
anel veutilation svsterns.

• As pan of its efforts to coruinuallv refine the
overull risk managerneru pr()~"~lm. enabling beuer
prioriuzation of capital expenditures. L'CC is
signiticandv upgrading the tools anel Illetho<!oloh'"

used to identifv and mitigute process risks. Ex.unples
include:

- An improved computerizcd pn )hTJ~\J1lto idcnrif v

anel .maivze process hazards.
- :\J\ improved matrix Ior IIndt"J"slalldiJlg lhe

rcactivirv between chernicals, particularlv cluring
\';U;OllS stages in the life of a catalvst and at exposures
to clifferent temper.ltures.

- More quantitarive means for dctermining
appropríate actions to reduce risk.

-Imroduction of new dispersion modcling tools
thar enable more accurute calculation otareas outside

a piam that rnight be affected during an ernergcncy
situation.

• CC;C; also is isslIing corporate-wide a number of

new standardized procedures to ensure th.u all plants
use the most ellecrive anel efficient work processes to
achieve uniform process safetv performance. These
procedures cover arcas such ~L~rnechanical iruegriry
h'1lidelines and faciliry and operuring process changes,

• See charts at the right for process saletv

inforrnation. Nearlv ~() percent of the total amount of
damage sustained in 1995 resulted írom two process
incidcnts at Carbides Culf Coast locations, There were
no injuries in either incidem. and equipment W~L'isaíely
returned to service Iollowing rcpairs.

rac.es
.~~~5~~~~~~S iJ"fiiy: Perfo'rm a n-c-ê.
~:~;;:~~~~-t~~;~P~:7~5.~;tÚ.Út~~~~~~=;~~·:~1~~~~;1~;~;f~?~i
::::::~., '.~:::":::~:::"":~CMA Process Safety Code Mea~u~m~nt System..._--"'- ...•....,,...•.•.,.~',.:-=---.,..~ ., .•... :- ,- " .. ,.'•... ..:... ~. :<.,;.;', . ~

.;~:::.~:~::.~~~~~:.=J;.,---"--'-"--'"-'.'--._._-'
.•':;"':"7'-:"~'ó'::;"-- ~ - n' ""',-::- --- - .' •• - - : ,".;, •••• - .~

.-,'._.- -_.'.,. "--_._-,_.

• R.I.as. lnvotvingS.rio •• loi""
Rele ••• oI SARA 302 Ch.mica"

• R.I•••• af R.mmabl. Cb.mical
G•••• ter UI.a 5.000 Ibs.

• Fi•••/Explosioa Caosi"g GrollUl.
tlIaa $25.000 ia D•••• gos

·Section 302 ceve", releases Df _ely
hazan:!ous substances at a qua!Ttity reponable
underSAAA

19!15 19!Ii

Number of Incidents Causing
More Than $25.000 Damage

..0



ommunity Awareness, Emergency Response

Union Carbidr fully implemented the
19 managrmmt jmu:li(f~~.fiJT this axle in

1995 anti last -"N/r coruinued to rifint'
[mutires lIUlI assure emngeru)' jm1J(11"(,dness

arul [oster rommunits riRhl-lo-knrno.
Amrl71,l; th« [muiices couered by the

Communits Auiareness seaion o] this rode
are ongoing trainingfor kry communicators
unth emjJúl)'ees/jJUblic; nlumling em/,"~\"E'p.I'
fllxl/I.l.fiuilily r!lI1p.rgen.r.)'respons« flúms. and
hralth, srifely and rnuironmerüal (HSF..)
fJmgmm\'; rmgoing rlialogu« wilh emt'!(fy(~~
lo resprmd lo questions and concerns:
assrssing roI1l1l11111il-"questions, ronrrrns
about Ih"[acilit»; readung out to respondes,
gm.wrnmrml. 1IINlia, businesses, and
annmurulv about facilit: pmng/nf)'

response/nsks: IIlIgllillg dialogur toith loml
ritizrns OI) HSF.. and otlu-r rontrrns. {li/ri

rlm.w!0l'ing ronuenient ways for intrrrstrd
jJ('ojl/R lo learn aboli I[arilitx, oprrations.
produas (flui H.'-,T. rifarts,

Thr DIII'I;r!:r'I/f)' Rr'sjlfil/sl' prartlrrs '
iududr an ollgoillR aSSI'SSIl/I'lItof potmtial
nsks lo I'l/Ijlh~\'I'I's and ronnnunitirs resulting
[rom arrident OI'othrr ('II/f'I'{!:rI1f)': (1I1TPnl.
ioriuenfaritit, f'llIf'1gf'llry 11'.IjIOll.1l'ptan [or

communir; rommu nirntions mui r('rlil'l'ry !11'I'r/Sfljlf'l'

('lIwrgenry: IJ/lgning Imining.fiJl· fllll'l'{!:/'I/I"y counnu nira-
tions/response training; annual (ai minimunn ('II/('lgpl/ry

exercises lo Ipslll'l711P11('1II.l'lgPl1C)'response plan;
communicating releuant/useful f'llIJ>I'{!:PI1cy!J!a/1lúng
information lu LO({LZ Emergriu» Planning Conuniuees
(lEPC), alui f1al'/icijJaling in communitx response
planning lo deuelop and test ILPC plans.

Goals:
• Mainrain ongoing dialogue with employees and

communities in all major site locations.
• Expand communication with communities about

process hazards and risk management programs.
• Continuously irnprove emergenc;' response

capabilities. keeping pace with developing communiry
emergency response needs.
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Progress:
• Dialogue:
- AI l:CCs Texas Cirv siie, about 40 Carbiders

joined with more than 150 represematives from other
chernical plants in lhe area in the :-:eighborhood
Outreach Project. Donning bright yellow C.-\ER
Tshirts, the volunteers went door-to-door in the
comrnuniry, \isir.ing about 4.000 resiclents and
supplving information packets that described what to
do in case of a chemicaI accident. The educational
materials were printed in both English anel Spanish.
Now in its third vear, the project has reached nearly
every residem of Texas Ciry,

- In response to requcsts from residents. Seadrift
joined with other area piants to sponsor two half-day
workshops to discuss safery rneasures. More than 30
area emergem:y responders, hospital and nursing
home administrators, school district personnel and



eounty officials atrended the programo which wíll help
participants to develop ernergencv response plans
specific to their comrnunitv group or organizaúon.

The site aiso joined the TR-\:.'SC.-\ER initiative - a
nation w'ide cornmuniry outreach effort. Seadrift C.-\ER
Coordinator Don Theus is sharing his expertise of
transportaticn issues with local emergency planning
committees (LEPCs) in the five neighboring counties
and has placed nuining vídeos 00 hazardous chemicals
and emergency response in the Victoria, Tex .. library
for use by ernergency responders and the public.

- Cornmunirv advisorv panels (C-\Ps) met on an
ongoing basis in everv major Lnion Carbide C.S. site
for the fourth consecutive year. Some panels are
sponsored exclusivelv by Lnion Carbide: in orher
locations. the compan\" shares sponsorship with one OI'

more local companies.
Meeting« are torums for 1,lÍsing public concerns.

and they provide companies with an opporumiry lO
listen anel respondo Tvpicallv, 10 OI' more communi L\"

representatives - including small businesx owners,
concerned citizens. educators, g()\'eJ11111e!ltolficials
.uid others -joill chcmical companv rcpreseuuuivcx
for discussion. The grollps GIJ1 make rccommcnd.uions
on ally ropir. such as a planr's emergcncv evacuation
plans or pollution preveniion prograrus,

• Risk and Hazard Comrnunication:
- Carbide panicipated in lhe aunual Chemical

Manufacturers Association clav ar lhe \\'CSl. Virginia
legisluturc, Carbidc voluniccrs met with legislalors anel

members of lhe public in Charleston, discussing
Responsible Care. products manuíactured at lhe South
Charleston and Institutc plams and lhe company's
emergency preparcdncss aciivities.

- UCC's epiderniologist and other health
profcsxionals continue to conduct informational
íorums at various sites to uddress emplovee and
communirv concemx/ questions about possihle health
elfects from working in or living in lhe vicinitv of LCC;
facilities. In this extcnsion of hazard-and-risk
communications. Carbirle provides additional detaiis
ahout the health status of cmployees and lhe known
health eflects ofvarious chcmicals. reemphusizing lhe
importance ofíilllowing saíetv proccdures prccisclv,
Sueli meetings were held in 1996 with CAI' groups

U.S. Community Advisory
Panel locations

r'~ .") Bound Brook. SJ.

V ~,•.....••. . . ~.'- \) :# Institute, H,la.
: .l~H fJ S/Cf i« H'F.~_ ..~_.,_. ou! / un (S!O!1, '. a,

I
\
.\"__ r

7illi (Halunnllr), 1.0.

Texas ci« 7fX,

Sa«! riJi (pOr! l rniara),
"fi'.\'.

from lhe Kanawha Vallev in \Yest Virgínia und at Texas
Cirv, and with workers from Texas anti \\'eSI \'irginia
operations.

- Carbicle currentiv is clevelopiug its COIV<lI;\tt'

strutegv anel implementation plan for the EP.\\ Risk
\lanagemellt Program (R.\IP) rule that was finalized
last vear anel must be implemented 00 late-r rhan JUJlt'

1~)99.R\·IP requircs companies rhat manufacture. use
anel handlc certain arnounts ot toxic OI' Il.uruuabk-
subsumces to develop assessmerus of their worst-cuse
anel ulternative-release scenarios: a fivc-veur historv of. .
accidentul reicases of rcgulated substanccs: prevenrion
programs in place to control OI' mitigate such
accidents. anel emergencv response prograrns.

CCC\ strategy \ViII huild 00 previous risk
communication activities conducted in the Kanawha
Valley and at Seadrift in 1994 and 1995, respectivelv,
Kev to lhe SlICCeSSof lhe prograrn will be the
involvement of local cornmunirv mernbers and
coordination eíforts with other area companies.

• Emergency Response:
- Carbicle has forrned a multi-Iunctional

Emenrencv Prcparcdness Issue Munagemcm Team to
improve lhe consistcncv of emergcncv prcpareducss
efforts throughoiu the cornpany's C,S, lociuions. The
team wilI provide ínterpreuuion of regulations and

1996 Responsible Caro Progress Report 11
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sumdarcís. and develop ongoing implernenuuion
procedures anel monitoring svsterns to ensure
consistem applicntion throughout ali sites.

- Carbides Hazardous Emergencv Leaks
Prevention (HELP) iearn sponsored the first
internacional Responsible CarezHazardous Materiais
(H.·\.z:\L-\.T) training program in julv at the
Transportation Technologv Center (TTC) in Pueblo.
Colo. The five-dav progrõ.m cornbined classroorn
training on wavs la protect the communitv and
environrnent during incidents. with field exercises,
inclueling the repair of leakíng drums, transfer of
chemicals from a leakíng tank truck to tank car or
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barge, dirch-spill containment and removal rnethods,
transfcrs from vessels undcr pressure. capping
iechniques on tank car valves, and repair of various
t:pes of transponation cquipmeni.

Participarus included represeruatives frorn Carbicle
locations in Argentina, Brazil, Belgium. Dubai. Lnin-d
Arab Emirates. Canada. Pucrto Rico anel the U.S .. -\Iso
auending werc emergem:y responclcrs írorn oiher
chernical companics, a UCC disrributor, iank truck
carriers, fire dcpartment members fI'O\l1 Califórnia.
Louisiana, Texas and \\'csl Virgínia. anel state polire
anel emergency service pcrsonnel from Louisiana, íor
a class of RH.

- Carbirlc volurueers joined wuh Olhe!" companicx
at its Tarrvtown. :\.\:. site to simulate a flash íir« anel

small explosion emcrgencv dril!. Emergcno: servire:
personncl from Iour local fin- dcpnrtrnems, rhrce
emergencv medical squads anel rhe- COlll11Y H:\Z\!.\T
icam panicipau-d.

- Seadrift hoste-d its Hth annuul Iire .urd
ernergencv-planning training progl~lm for local
volunteer tire deparuncnts. lt includcd hands ..on firc
fightÍng and eIllergcncy incidem comnumd uuininj; Ior
local officials. such as fire- and police chicfs. The piam
aiso sponson-d a training program Oll chcmical
decom.unin.uion procedures for local hospital
personnel.

- L'nion Carbide donated funds to lhe :\e"·
Englancl States Emergencv Consortium for the
purchase of I;)-; earlv warning weather alert radios -
one for each school district in Connecticut, The radios
provide earlv \\·aming from lhe Xauonal \\'eamer
Servire aí conditions that could affect the saferv of the
states school children, and decisions aboli I opening
anel closing schools,



istribution

Union Carbide ful1y implemented the final
5 of this code 's 19 management practices in
1996, which call for prouiding rompliance
informaiion, rnneui and training to
contractors and carriers; reoiexoing their
compliance with regulations and com,vally

requirements; checkingfor adherence to
criteria for cleaning tanks rars, tnuks lind
marine uessels; establishing a dialogu» uith
emergenc:yplanning organizations 011

distribuuon mui handling of compair:
products mui hazards. and unth the public
011 chemiral distribulion s(lPI.'" and
rmergrnr: jJrPjmrnlnpss. Ounnll. lhe
prrutires in this rode (Ir!' iI!'sif!1/1'I1 to mlure
th« risk !msni I!y transhortation and storrtf.,Tf'

of rhnuicals IlIjJIIUir mnins. nLSIOIIII'r:'i,

rontmttms. !'lIIj,fl/)'I'I'.\' (1//11 Ih!' I'IIt'ir1111I/11'III.

Coais:
• Selcct anel mainrain carriers rh.u dcmonstnue

safetv perfúl1nance and re~\lbtory compliance.
• Support Rcspousible Carc-tvpe slandanb fi)!'

distributors anel supplicrs th.u cover contractors anel
other carriers involved in produrt distribution.

• Continue \\'orking through lhe C:--I:\ and other
appropriare channels to build dialogue with state/local
emcrgcnc\' planning org-anizatiolls concerniug the
distribution of Lnion Carbide prorlucts, and with lhe
puhlic Oll safe distribution of chemicals and ernergencv
preparcdness.

Progress:
• Union Carhide made tacilities and training

materiais available and cominued to coordinate
training rhrough iL~HELP nerwork and the
TR-\NSCAER outreach eífort. Special TR:ti'\SC \ER
support was provided in five Texas counties, three
Louisiana parishes anel throughou; the state ofWest
Virginia - areas in which Union Carbide has J1l;~OI'
manufacruring facilities. Ali of these elforts were

rO ui '/''','' ,f:irl. /)(1 ri 11/ (j .".:' , :J ..

n '111' ';111( !JllJj,., { II,r:1 1\ , \:h';"

"'::"//1" / IllfI/1I111 /1(/, /1\, .\.\ :.

,',:.'.:,'::Ii'l:. ," ",'
.;; .•••• t!I/,\,:JI.\ ::/ :IIII:f,11

coorrlinuted throug-h locai emerzencv planninz
commiuees in rhese loc.uion-.

• CCC broadencd irs Re-pousiblc Cure
rommirment to provide uuininu anel infornuuion to
outside organizations witl: ihe developmcnt of a \;ll1d-

hased harge ior emergenC\' n"p'J!lse uuining. CCC's
HELP group designed lhe barge: the Transporuuion
Technologv Center (TIC\ in Pueblo. Colo ..
constructed it: and various L'CC vendors supplied lhe
latest marine equipment. This "barge in the desert"
complements the other facilities at the De and allows
emergency responders to ohtain H.-\Z:--I.-\Ttrainim; in
hig-hwav, rail, fixed-sh« anel marine-tvpe transportation
scenarios at one Iacilirv. The TIC Iacilitv is usccl
extensivelv for uuining bv CU:, C:--IA Coast Cuard,
tire departmcnts. carriers. railroads anel oiher chernical
companies.

• Carbicle conducted a four-dav HELP Responsible
Care /H ..\.Z~1r\T iraining progTam in Brazil. More than
I{)Orepresentatives oívarious go\'em ment
org-anizarions, privare companies, local fire
departrnents, police, medicai und other chernical
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companics participaicd in a day of ficld training and
t hrec davs oI' classroom srudv ihat included ways LO

prolllole Responsible Care goals,
The program included training in ideruifving

chcmicals. sek-cung and properly using proiecuve
cquipmeru, various rnethods of iransferring chernicals,
anri containmcnt and spill prevemion measures.
Carhides program received widespread positive media
cO\"l~ragein Brazilian newspapers anel on television.
This is lhe third major imernational training progràm
sponsored by lhe HELP group since 1993, wiih
prcvious ones held in Argentina and Thailand,

• L'nion Carbirlcs domestic transportaiion group
lias inrorporau-d Rcsponsible Care practices as a
pt'I111anellt agenda item in ali meetings for its !Iagship
truck anel rail carriers, anel encourages ali iis carriers LO

,ioill LEI'Cs ncar thcir terminais anel faciiiues.
• l'CC, \lal1l1e Equipmcnt Operarion continues

lo ,\,se,' lhe rompanv's clomcstic marinc carricrs
Ior C< unpliano- witl: Respousible Can- managcmcnt
praclicl~"" allel al:"o is aCljyc,-ly <':l1(,Ol1ragillg thesc

(,olllp,lI1ies lo lx-come mc-mlx-rs oI' tlw Responsible
Carrirr Pn .gl~1I11fi ir bulk wau-r rarricrs.

• L'C:(: inxtitutecl a nc-w corponue-wide iludi 1
J>rogl~\1ll,H ali LS, marine xiiipmcut loc.uious to
('l1Slm' cOlllplianCt' wiih CoaSI (;llard regul,nions,
Similar Ikpartlllt'lIl o!' Transporuuion audit programs
ar(' aln-adv in plaCt' .u all major locations, led hv lhe
L'.s, Tmn-portunon Saícrv anel Regul.uions Croup.

• In adcliriou to asst'ssing lhe saíerv anel rei,'1lhnory
rompli.uu« posilion ol' domestic barge lines, LCC
continue-s lO asse" lhe saíerv performance of domestic
motor carners. milroads and ocean ianker companies,
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Wherevcr possiblc anel practical, Carbide uses a shared-
resource approach: a CMA-qllalified coniractor
performs the assessment and makes results availablc 10

mernber companies. This system was started on a pilot
basis in 1996 anel CCC: curremly is evaiuating its
eff cctivcn ess,

• While lhe CivL-\Distribution Code applies only to
C,S, opcrations, CCC applies lhe praciices worklwiclc
ihrough its Responsible Care standards. The cornpany
has períorrned carricr saferv assessrnerus ihroughou;
much of lhe world for lhe past Iive years anel Iast year
implememed programs lO complete an initial round of
worldwide assessrnents bv vcar-end 1997,

• Union Carbicle receivcd Union Pacific Railroad's
"Pinnacle Award" for shippiug 3.()()(Jor more carloads
without a rclease. Carbide was one of'jus: [ou r
companies LO earn this award.

.' For lhe rhird vear in a row, Carbide was honored
for "ílawlcss shipping" 1)\'Conrail for shipping ai least
I.()()() carlo.ids of hazarclous matcrials wirhout a single
shipper-causecl incidem cluring lhe ~'('ar, LCC: shipped
more ihan -!.:'>OOcarioads in 199(),



mployee Health and Safety

Union Carbide fully implementei lhe
18 management praaices for this code in
1994 and continues to refine its praaices [or
protecting and prornoting lhe healüi and
safety of people working ai or insiting
company sites. The practices encompass
managemeni commitmerü lo policies,
accounlability and resources; emPloy'p
participation in hea1111/safet)' progmllls:

amtractor health/safet:y programs; umtten
up-to-date programs/promiures: eoaluation
af pe:rformance. trends. imprauement;
eualuation of potential haznnls: rxposure
assessmrnts anti safet)' analxsis; fitness for
work and othrr emplotee health aS.5I'5511/1'I11

pmgTfIl/lS; occupationalhnediral Slll1'l'il[al/ce

tailoml to site hazanls: selrrtion.
maintrnnnce anel usr o/hmllhh(I!i>ly
equipment; injurs/illness iml!'stigrllilJ/ls anil
follml)./ljJ; !,1lI1'1!!:1'1II)' mrtlira] assislanre ai
uvnic sitrs. mui hmllh/m!i>ly nnnmunimtions
mui training.

Coals:
• Continuouslv reduce injuries anel illllt',,....,, causccl

by the work environrnent.
• Irnprove techniques of uucking emplovee heulth

anel saíetv trends. increuse the amount and qualitv of
data available. and target pre\'entioIl eíforts.

Progress:
• Personnel safetv performance continued to

irnprove in 1996, There were no fataliries for the fiíth
year in a row, Recordable injuries anel illnesses declined
25 percent and lost workday injuries anel illncsses
decreased 32 percent.

• In 1996 Carbide implemented a corporate-wide
ergonomics program for computer users to reduce
curnularive trauma disorders, such as carpul tunnel
syndrorne. and musculo-skeletal disorders associated
with cornputer use, The increase seen in these

C,llhiri,.,. Fi/ll /i,.i"!;III({)1I1 ;/,./11 IlIlIí 1/111,I/,/),: ..u-! ,,/ (:"1 .,.',
/li/a' S/'fI!J fll 1~;'fJI/til",.,." iritl) l,i'~"11 lu !I!ll t\ .; ,,",tll'r1lr.

Sunll! tluuir-u.» jdf/1I1 fI\ !HlJ'1 til '/Ir ,'tr', IIfl-:!,,·/lIh "'/li,',
!Jf(J,!.::rflllf .. ""/lH/h (.'illl1in{/I/I "/IIIr! ( ../~ !:",;'Io,j" ';!t\~I'f·I.(:

'/UI',/iflJl\ III1IÍ '/;'/I"I;IIII,.,i iitrrntur. rI/t ;/,,:,'íl \1:/. t.\.

disordcrs in rcccnt vears is uttributahle to increascd use
oI' computers in lhe workplacc .md ar horne. anel to
beuer rccognition und repolling oI' Ihese condition-

The progralll indlld,'s t'lllplo\'ee educalion anel
training, evalu.uinj; and adjusting computer work arcas
for sare and comi! irtuble work, anel carlv report ing and
diagnosis of SYllIpLOIllS, And Carbidc is alrcudv seeing
rcsulis: rccordablc illucssvs associ,lIcd with CO!1l!)I11t"r

use decreused hv -t~ perccnt in 1991)cornpared to
199:i and carpal tunnel svndrome cases decreused bv
:iO percent compared to E)~):i,

In uddition. a program lO idcntifv, prioritize anel
resolve ergonomic prohlems associatcd with
maintenance anel production operations was migr.lted
to three Central New jerscv locations, aíter being
developed and successfullv piloied at Texas Cily, It wiil
be put imo eífcct at other locations in l~<Jí,:\. third
componeru 01'Carhide 's crgollomics str.ttegy no\\'
undcr developmcnt is lO incofvoratc ergonomic

principies imo !I<':W cngineering proj(!ct~.
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e l'CCs two-vcar iniri.uiv« lo COSI d'í{·cti\'{·l\'
, '

improve «mplovc« anel couuucior Rcsponsibie Carc
11~lining com inucs Oll scheclulc. L sing Carbide 's new
inlegl~llt'd infornuuion u-ctmologv S\'SIl'I11S, it provides
COIllIllO!1 training ck-veloprnem. rl·t'<H'dkn:pillg, and
on-demand infornuu ion de-liverv svsiems. replacinu
l'xisting resource-intcnsive individual site openuions.
The improvcd uuining process ranges írorn properly
using personal proiecuve equipment to cerrifving
operalOrs under the companvsOperational Saferv

Program.
e Carbide broadened its preventive health anel

wellness initiative bv supplying ali major C,S, locarions
with penmmem displavs containing health-related

information. This initiative encourages ernplovees to
take personal accountabilitv for making healthv
lifesrvle choíces rhrough increased knowledge and
awareness. with one kev area being heart health.

Another program, "Health on the Road." focuses 011

intemational trave]. anel helps tO ensure that employees
are fit to travel, have appropriare health and safery
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iníormauon. anel know how and wiicn 10 obtain
assistancc should a medicai C'<lIICCrllOI' an cmcrgcncy
arisc while travcling.

• Carhidc continued its process of rcc\'alualing
interna! exposurc lirnitx as informarion and risk

managcmeru methodolojries «volve. In 199ó t:CC
adopied six more suingent exposun: standards íor
chcmicals lhe company uses OI' manufactures. anel

comrm micatcd thcse changes 10 cmployces anel

CllSIOI11<:rs,
e- L'(:C: continucd 10 slrollgly emphasize oíf-thc-job

saícrv, For exarnplc:
_ The South Charleston sue donaied 1:iO bicvcle

saíetv helmcts to Charleston arca chiklrcn 10 hclp
íamilies rornplv with a \-\'esl \'irginia law rnaudating
thar chiklren ages 14 anel under wear saferv helmcts.

- \!ore ihan l,~{)() cmplovccs, comractors and

familv mernlx-rs atu-nded lhe Scadrift plants annual
saícrv íair, which Ieatured displavs on íire. hack. evc.
homc ck-ctrical. high\\'<I\', anel lnuuing and !ishing
saícrv, and inform.uion 011wellncss progl~llns,

(.'0111/11'1111'an ditor RT;.i;;lI'Il Totli uetijics thut a slIfrl)' ,1/UIll'P/'
/lllI'mll's at the Barranouilla. Colombia. distribution trrmin al.



Industry Kudos
• The Chernical Manufacturers Associatiou

recognized I-l Carbide sites for experiencing no lost
workdays cases: Torrance, Calif., distribution terminal;
Unison Transformer Services, Henderson, Kv.:
Amerchol Corporation, Greensburg. La.: Cypress. La.;
UGAR Emulsion Svsterns, Carv, :\.c.: Garland. Tex.:
Tucker, Ga.: l'CON Fluids and Lubricants. Tat~10\\11.
:--i.Y.;UeAR Resinas Caribe Inc .. Bavarnon. Puerto
Rico; Union Carbide Caribe. Inc .. Ponce, Puerto Rico:
Crystal Products, Washougal. Wash.: CCAR Emuision
Systems. Torrance, Calif.: Alsip, m .. anel Amerchol
Corporation, Edison. :--:J All but the last three sites
also experienced no restricted workdav cases.

• The Bound Brook anel \"eston Canal. :\J. Star,
La., and Seadrift. Tex., locations each eumed a ~olcl
awarcl from lhe :\arional Petroleum Refiners
Association (:\PR.-\.) li)!" achieving ar least a ~:) percent
reduction in recordable injuries anel illnesses compared
10 lhe ;\n:t.lge Iur lhe three previous vears. Seadriít also
eamecl ,111 award for hmin~ a recordahle injurv anel
illness rale of less than 2 GL~eSper 2r)o.()()() hours

workcd. as did Carbides operarions in lhe grealer
Charlcston. \'·Ya .. arca anel lhe Cypress piam.

The :--;PR..•••also houort-d r hc Bound Brook, \\'('SlOll

Canal. Kanawha vallev openuions. Scadrift and Taír
sites for urhieving ar least one million work hours
without a lost workclav casco
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roduct Stewardship

During 1996 Carbide [ulb: implementei
1/iR. fina! 1()o! Ih!' /2 managemm: !mu:lims
for tliis rode tluü /miT/WU' saJr!use and
lumdling 11cliemicals, from manufacture to
distribuurm, sak: arui disposal. A 7lwng lhe
jJTfLr:ÚrRS aniered 11] this rode are: senior
managrment !l'fIrfl':nhijJ through f)()lil),
[mrtiriiuuion mui cammunication, seuing
gO(lL5 mui resfJOJ1sibili!.it,s, arul measuring
ap;aÍlls1 tliese g{J{/l~; cammiuing resources for
[muluct steumrdshiir aaiuities; establishing
and maintaining hcalth, safel);

rnuironmen I (H.'i/:; inf01"1Ilfltion for risk
r!ta)'([r/f'l1U1liOIl (lIIrI risk 1l/II1Ul.W'IIIf'lll

rler.isio1!-ma/úl1g; rcnsidning healili, .mp/y,
lmVi1'0111111'nl imparts in ali slagrs r1
[noduct nnd proress design; establishing.
sys/l'IlIS lo idl'lI/ij;, docu numl and
ill/ll/I'I/lI'1III1.\1: 1II(/1lrl.~I'II/l'1l1 attions;

.w,ü'rling rontvart manujarturrrs uiho
('Il/jJ/o.' a!ljllvjllilllr' H.'il:' artiuities: "'1II1állg

rlO.\I'~" tuith rlisln'IJlllon. and jmn,idillg !<'sl:
/!l(/11llgI'11I1'111 (/1/iI HSF in!orlllllliol1 lo

(1/.\/11/111'1:1. distributors 111/1/ otltr: direct
prod u«! 1'I'rl'h'I'I"i.

Coals:
• \laintain highlY effeciive manage-

ment of product risks.
• Complete implemeruation world-

wide with distributor reviews in 1997.
• Continuouslv improve comrnon

product stewardship work processes and
tools.

• Communicate to custorners our
product srewardship goals and
cornmitments and promete implernen-
tation downstrearn.

Progress:
_ Carbides businesses adopred common work

processes and tools to rneet this code 's standards and
have completed initial product risk characterization
and risk managemem review processes for their
product lines. The review work fosters continuous
improvement bv assessing potential risks early and
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regularly in the product àevelopmem process prior to
commercialization. and sharpens the companys focus
on building in risk management from the initial stage
of product designo

_ Carbide continues to develop new products that
combine HSE improvernents with value-added fearures
for customers. For example:

• 111e cornpanv's new TRITON SP series
surfactants have characterístícs that differentiate them
from ali other surfactants on the market. Surfactants



are chemicals used in industrial and instirutional
cleaners for soil rernoval, as wetting agems and process
aids in pulp, paper and textile manufacruring. and in
other industrial applications.

When me propenies or functions of these
surfactants are no longer needed in a gi\'t~n process,
a kev chemical bond can easilv be destroved. creating
two nonsurface-active, envíronmentaíly treatable
fragments. For example, when used in industrial
laundry detergems or metalworking fluids. lhe
deactivation of me surfactant allows for rapid and
effective separation of major pollutants. such as fats,
oils anel greases. from process waste waters. The
separated materiais can be effectivelv recvcled or
treuted, and the clean effluent discharged. The
-splill.ing- or deactivation propeny can be used to
advantage in a wide r.mge of other formulating

applications.
These new surfactams are the suhject of a L'nion

Carbirle-El'A partnership esrablished last vear under
lhe EPXs Environmental Technology Initiative for
Chemicals. The tirst such pact between an industrial
company und lhe EP.-\, this program provides a
ll()nn:g-uIawIY alternative for lhe development anel
risk lIIallag-cnH:nt of new chcmical rerhnologv.

• Another new product is L'C-\R aircraft
dt:icing!alHi-icing íluid CLTR-\- rhat combine»
e-nhanced benefits for improved airline saferv with
significaml\' reduced potentiaí envirorrmental elfects.
By applying CeAR L'LTR-\+ to aircraft \\'ings and
Iusclagc. holdovcr time can be increased hv IIp LO
100 pcrcent. decreasing the number 01"Iluid appli-
cations needed in probiem weaiher situations. The
fiuid also lias beuer spr.ly application charactcristics,
resulung in lower overall Iluid requircments and
reduced quantities oí spent fluid for reclamation or
clisposal. The íluids also have reduced toxicitv to
aquatic life compareci to other aircraft anri-icing íluids.

• CeAR Ernulsion Systems commercialized an
cnvironrnentallv preíerable laiex for indoor wall paint
lasi year. This new laicx boasts the same cleansibiliry,
colo!" anel other paint properties as cornpeting
products, but with lower leveis of pollutants called
volatile organic cornpounds (\'OCs).

• When used in a wood preservative svstern for
treating telephone poles, Carbides CARBO\\'AX

· 'v' ',- - ',~ '.~ '-:'~"--. .•

';: .

Other Environmentally
Preferable Products,
Processes

Here are just a few examples of other Union
Carbide products and processes that enhance
tbe environmental perfonnance of suppliers,
customers and consumers:

• A 200 milíicn-pounds-per-veer synthetic rubber
plant offering large-scale environmental benefits is
in its start-up phase at Seadrift The manufacruring
process is based on Carbides UNIPOL gas-phase
technology, which uses no solvents. is enef1lY
efficient and reduces emissions. Waste is further
reduced by shipping product to customers in bags
that are compatible with the manufacturing process.
eliminating the need for packaging to be thrown
away.

• Auto. fumiture and houseware makers using
the company's UNICAAB system for sprav coatings
are reducing emissions oí pollutants called volatile

organic compounds (VOCs) by up to 80 percent.
The system uses recovered carbon dioxide as a
replacement for soívents.

• UCC's waterbome vinyl dispersion products also
help in reducing VOCs, Used in formulations for ink

and overprint vamishes. these Carbide products
protect the ink and printing on packages or wood and
have virtually no VOCs since they contain no
cosolvents cr arnines.

• Carbidas gas·treating products and processes
are used by customers to remove contaminants from
natural. refinery, and synthetic qas, Environmental
benefits inciude saving of energy. less waste ano
fewer arnissicns,

• The company's TONE polymers are lhe principal
ingredient in biodegradable plastic bags used for
orçsnic waste disposaL Current growth in this mar-
ket is in Europe. where countries such as Germany.
ltaly and the Nelherlands have banned organic
waste materiais fram landfi!ls, Hameowners' plastic
bags are taken to composting centers. where lhe
bags completely biodegrade with lheir contents.
Similar programs are being tested in more tnan
100 communities in lhe U.S,
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polvcthvlenc ghTols (PEC) incrvase lhe lile oí lhe
pok-s and rnake thern more we.uher resistam. This
more environmeniallv preferable treaunent syslem, in
which PE(; anel lhe preserv.uive replace more toxic
marerials. greally reduccs lhe poteruial kakage of toxir
materiais imo lhe grotmd and al-o means Iewer
replacement irees for poles are needed.

- Carbide also communicates with CUSIOl11erSabout
lhe environmental benefus of its products anel how to
use [hem correctlv:

• L-C:C:is imroducing [O forestrv rnachinerv
customers in Xorth America its new water-gtvcol
hvdraulic íluid that has been speciallv formulated lO

meet lhe latest specificaiions for fire saferv, equiprnent
performance. lubrication anel environmental
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protccrion. When uscd propcriv, CCO:-\ HP-:í04ó can
subsuuniallv reducc lhe risk of' tire in high pressure
Iorcstrv cquipmcni. such ,L~delimbcrs, debranchers.
log carriers anel harvesicrs __And. it is hiodcgraclablc.

• Carbide prrxluced a l,,"o-pan iraining vídeo Ior its
biocides business las: vcar, Thcse n.nive-languagc
videos demonstrare importam saícty anel handling
inlorrnation \O the Iront-line workcrs worldwide who
handlc lhe products.

• UCC's sales anel customer scrvicc people havc
devclopcd COlllI110n procedures lO beuer idcntifv
potenual CUSlOIl1er uses for our products in an eífort to
continue \O limii J!cllentialmisusc.:s, For cxarnple,
CUSIOI1l(:rsare asked h0\\' thev intcnd to use a product
so UCC can sugge.:st \\'a\'s lO n-duce risk in thc handling
oíit OI' cven rccommeud an ahernative product ir it
does not mcet lhe requircmcms oíthc projcct,

• Carbick: also has Iound tluu «ven small sa\'Íllgs

acld ujJ lO importam cJl\'ir()lllllemaI bcncíits. Thc
rompanv'x ncwjoint vcnturc polvvthvlcnc manuíac-
lIuing facilitv in Kuwait will us« innovauvc. staie ..oí-ihe-
art form-fill-scal polveihvlen« hags lO package its
proclucts. Thcse bag~ are delivcred as a rol1 of ttlbing
and end lIjl as polvethvlenc Iilm bags rh.u each \\'eigil

about I\\'() ounces k-" than wovc-n pre-íormcd pbSli("

bags. In a high volume openuion such as this, lhe sinal]
differcnce mcans th:u total use anel uhimau- disposal of
packaging will be reduced bv ihousands of pounds per

dav,
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Glossary

Carcinogen - A substance or agem causing cancer. Included in
the chart on page 7 are ali chernicaJs for which the company
reports SARA Title m releases and off-site transfers and that are
contained in sections of lists provided by the National Toxicology
Program, the Intemational Agency for Research on Cancer, or
Union Carbide's Human ar Suspect Human Carcinogens list,
CEFIC - European Chernical Industry Council. In 1993 it
developed guidelines on environmental reporting for the
European chernical industry,
CMA - Chernical Manufacrurers Association. This Virginia-based
trade association represems nearly 200 chernical manufacrurers in
the V.S., who account for nearly 90 percem of the country's
chernical production.
EPA - U'S, Environrnental Protection Agencv, the Federal agency
responsible for regulating air, water; hazardous wastes, pesticides

and toxic substances,
LEPC - Local Emergency Planning Committee. The committee is
appointed by State Emergency Response Commissions (SERCs), as
required by SARA Title Ill, to formulare comprehensive emergency
plans for their clistricts.
Material Safety Data Sheet (MSDS) - Written or printed material
on each chemical that includes the physical properties, hazards to
personnel. fire and explosion potential. safe handling recommen-
dations. health effects, fire-fighting techníques, reactivity and

disposal.
Off-Site Transfer - Shiprnent of chemicaJs frorn Union Carbide
sites for treatrnent, recycling, reuse, disposal or for fueI.

OSHA - Occupational Safery and Health Adrninistration, the U.S.
agency responsible for developing and enforcing Federal standards
for occupational safety and health.
Release - Any discharge imo the environment of a hazardous or
toxic chemical or extrernely hazardous substance,
RCRA - Resource Conservation and Recovery Act,
SARA - Superfund Amendmems and Reauthorization Act,
Surface Water Release - A chemical release to an above ground
stream or other body oÍ water,
Tide m - Tne pan of the Superfund Amendments and
Reauthorization Act of 1986 specífying requírements for
organizing the emergency planning process at the state and local
leveis. A key aspect deals with the mechanisms for making
information about hazardous substances available to the public.
TRI - Toxics Release Inventory. Under a provisíon of SARA.
companies must file this repon on their release and off-site rransfer
of toxic chemicals with state agencies and the us Environrnental

Protection Agency.

CARBO\\~,(, CEllOSIZE. TO:-..r:, TRITON, lJCAR. UCON,
u~lCARB. Ui\;lPOL and U?\10N CARBIDE are trademarks of

Union Carbide Corporation.

RESPONSIBLE CARE is a registered service mark of the
Canadian Chemical Producers Association and the Chemical
Manufacrurers Association, TRA.''';SCAER is a registered service

rnark of the C~1A.

Definition ofTerms

Unless the context otberwise requires, the terms below refer to the follo wing:

Union Carbide Corporation, Union Carbide, Carbide, Union Carbide Corporation, the parem company, and its
the corporation, we, our, the company, lJCC consolidated U.S. subsidiaries

United States and Puerto Rico

Operations of Union Carbide in this area, induding exports

Operations of Union Carbide in areas of the world other
than the United States and Pueno Rico

The use of these terms is for convenience of reference only. The consolidated subsidiaries are separate legal entities that are managed by, and

accountable to, their respective boards of directors,

U.S.

U .S. operations

Other Worldwide Locations

To The Board of Direetors of Union Carbide Corporation:

Based on our panicipation in Union Carbide's Health, Safety and Environmental Audit Prograrn and Episodic Risk Management System, as well

as on our famílíariry with similar programs and practices of many other cornpanies, ir is our opinion that these Union Carbide programs have

been designed and are being conducted in a manner that is consistem with leading practices in the chemicaJ and other industries.
In our opinion, these programs. together with other Union Carbide health, safety and environmental management activities, provide a sound

approach for assuring that the risks associated with Union Carbide operations (induding risks of noncomp!iance with internai requirements and

governmental reguiations) are being appropriately rnanaged.

Artlur I) LittJe
Februtzry 1997 .
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nion Carbide Canada

Ethv1ene Glvcol Plants
I •

Loauion: Prentiss, Alberta, Canada

Union Carbide Canada Inc. (ceCI) openucs 1\\"0
ethvlene gh'col plants in Prentiss. about ~:ikilometres
northeast of the cirv of Red Deer ..Alberta. Canada,
Ethvlene gh-col is used in lhe produciion of polyester
\·a111. polvester resins anel RIm. amífreeze and deicim;
íluicls. The majorirv of product is transported abou: J;)

kilornerres via pipeline. loaded imo rail cars for
transpor[ to Vancouver anel then 01110 t.mkers to
markets primarily in lhe Far East. Sales from Canada
totaled 5147 million in 1996,

Prentiss I started operations in 198-1anel ís whollv
owned bv cecI. Prentiss II began operarions in 199-lc
and is a joint venture project caJled Alberta &: Oriem
Glycol Company Lid. Union Carbide !101ds 50 percem
ownership and Mitsui &: Co., Ltd ..]apan. and Far
Eastern Textile Ltd., Taiwan, each hold ~5 percent
ownership. About 155 ernplovees work at the 1\\"0
plants,

Responsible Care
Prentiss facilities are reguJated under plant-specific
operating approvals issued by the Departrnent of
Alberta Environmental Protection. which specifies the
environmenta.! monitoring required for the operation.
inc1uding source and ambient air, grouudwater and
soils, and effluent wastewater, Monitoring information
and emission data are supplied to both the provincial
(Alberta) and Federal (Canadian) go\'emments.
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In 1995 Prentiss recorded signi ficam red uciions oi"
:\.RET emissions - SllnSUU1Cesclccmcd bya
muhistakchoklcr, inter-govellltl1ental group \O be roxic

anel bioaccumulaiive and /or persistem in lhe
environrncnt (see table ncxt page). As a mernbcr of ihc
Canadian Chernical Producers Association. Prcntiss
adhcres LO thc CePAs Responsible Carc codes th:u
help reiníorce le.:gislaled programs and provido
direction for developrnent of proactivc hcalth, safetv
anel environrncntal progr.UllS. Occupational injury anel
illness suuistical information anel rc-cord keeping are
baseei on U .S. Burcau of Labor Suuisiics l-,T1.1iddines.

Union Carbidc's Responsible Care program is
incorponuecl imo rhc clailv opcraiions. anel corporat«
anel plarn internai audits cnsure lhe program's
effectivcness.

For additional inforuuuion em L'nion Carbirlc
Canada's Rcsponsible Care performance. coruact
Darrcn Lvsak, L'nion Carbicle Canada Inr.. 1'.0. Box
:\;10I. Reei Deer .. Alberta, Carrada. T 4:'\ ():'\ I: telephonc:
40?",<;S:>-700!: Iax: 40?>-RH:>-7270.

Prrntiss "1111'1"1:;"111\' l"I'slJonsr 1('(1111XII. 2 - mlll/IO.'l'd II( 'fim)"
Drpauu: :~Il;/l1 Ii()1I'1t~·, 1..,,1t, Clt'r11101l1 anil ,\Ir; ,1., .Ui;I.,-·
(,Ol"1/S thr í!0ltl medal in thr ranfinrd sjJfIrp rnlllprlitioll at thr
l\úrld Fin:/ig/III'I" Cmurs. Drtnils 0/1 !JIIgr' 23.
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Responsible Care Goals and Objectives
• :\<1 signíficanr health, saferv or environmenral

incidents,
• :\0 environrnental enforcement actions.
• Improve nurnber of recordable injuries and

off-the-job lost workdav cases to 1 or less.
• Reduce contractor injuries bv 25 percent.

1996 Performance
• :\0 lost workdav cases 011 the job. Prentiss has not

had a lost workdav case in more than 11 vears ol
, '

operarion.

• :\0 reportahle spills.
• :\0 tines OI'citations.
• Installerl Sl'I·to.()()() \\,(1I111of noise- anel vibnuion-

rec!l!t'ing cquipnu-ru.

.' ESlahlisiH'd;1 (""lllllllllil\' arh'i"oIY p.uul anel four

slI!lcollllllilltTS I() 1<'''ler commuuic.u ions with lhe

commun i1\',

• IligIH'Hhan-;I('ccplahk numlx-r of ('OIIl:~IClor

injurie-s, ( lu n'sp"lISt'. rlu- sir« has llpgl~I{kel ils

contrarto!" oru-nt.u iou anel trainillg" progralll anel

inst ituurl quaru-rlv salc-tv rcvicws.:
• R,'('('i\'('eI Rl'sj>omihl(' (:ar(' "E\'('rgnTII Shipp('rs

,\\\'ar<l" li>!' 1('1'<' ruii rar rl'il'as('s,

• EIIl('r;';"ll(,:' l'('SP'HIS(' I(,:llll,' i ERT) pl:l('('cllirsl

:mel loun l. in t!u: (,ollfill,'d span' ('I li I'\' (,O!llp"lilicJIl;1I

i lu- \\'oricl Firdigltl('r (;:Ulll'S, Thi-. cOIllI)('(ilioll I("(S a

1(':1111's .ihilitv lo 1'("('11(' a p('rsoll 1l~IPP('el in a ('olllilWcI

SI':I('(', S(I('I! as a SI<.I:lg(' t.mk OI' r('aetol' vcssc-l.

111lo('al ('OIlIP('lilioIlS, Pn-ru is- ERTs ('apllll'l'c1 ~ first

plan' al\'anls in lhe «onfinc-d spa('(~ anel lir« fi~l!lin~

(,ol1ljwliliollS aliei ~ secoud pl.ue awurds in lire anel

n-srru- and {'olllilll'd span' C;lI('gol;('S, TIH' ('\'('I1IS \\,('1'('

SP(.11se>I'l'cIbv IIH' ( .anadian Soric-tv oI' Sakly En~illn'rs

.uul \\'(T(' h.-ld in conjllllnioll wiil: (:;madia!l

O('('1lp<llioll<llllcahh .md Saf(,IY \\'('('k,
• ln COOP('I~lli<>ll with local uaturalistx. Pn-nrisx

ronrinued 1<>I!dp p1'<Ht't'l anel l:111t:UJ('l:lhe mouut aiu

hluc-bird populalioll 011 ils proP(~I't\' tilr<HI~h a S70,()()()

gl~lIl1 IIS(,<IlO muinmin ,-,(iO lH'sli!lg boxr-s .uid to

inipk-nu-ut ;m l'eltt<'aliolla! progl:ulI 1<>broael('n puhli«
;1\\'a)'('11I'''' oI' loc:t! wikllilc.

Unlnn Carbide Canada
1995* /1994 Emissions
(Meme Tons)

Accelerated/Reduced
Elimination ofToxics
(ARET)

Guantities Released to Air,
Water, Sail, Groundwater

199511994

A-1/ A-2 Substances:
substances that are toxic,
bioaccumuiative, persistem

%

8-1 Substances:
substances that are toxic
and bicaccumslativa

o

8-2 Substances:
substances that are toxic
and persistem:

Ethylene Oxide
1.4 Dioxane

4.58/7,jz
0.43/0,86

8-3 Substances:
substances ihat are toxic;

Acetaidehyde 0,15/4,17

National Pollutant Release
Inventory (NPRI)

Ethylene
Elhylene Glycol

228"/167
420··/138

CCPA - National Emissions
Reduction Masterplan
(NERM)

Carbon Dioxide
Diethylene Glycol
Methane
Oxides 01 Nitrogen

297,942··/142,177
0.23/10,8

59/125
98/142

"Latest vear available
··lrn:reases reftect initiaticn of ooerauons at Prentiss /I

.•. -....".: ., ~..
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Carbide Europe

l'niou Carbid« Ellrop("'S (LCr-: I ani\"ilit,S CtlllSiSl

primarilv 0(" Illarkclillg, sak-s and disu-iburion oI"
chemicals .md plaqics. \brk('ling anel financinl '('Iyi('\"

are provided írom a support rcnu-r in (;('!1t'\·a. L'CE\
prinripal disirihut ion rente-r is in A.I1l\\·t'IV. .md

u-clmical scrvic:« Ior spccialtv produris is provided Irr nu
labol~lIoli(;'s in (;('IIt'\·a .. Anrwcr» anel Vilvoorrlc. Sales

Irom Luropc-an OP(·l.1l ions are approximau-lv :3li(iO

million anel go lO I~lcoumrics in Europc. the vliddl«

East anel .-\!"IiCL

Responsible Care
l"CE's Iaciliries suhscribe to L'nion Carbid«
Corporations heulth. saíerv. anel environmerual
policies anel objecuves. anel are conuniued 10

implementing corporate-wicle Respon-ible Cure
standards. These sues are periodicallv auclitecl bv <In
internal corporate audit function for compliance with
these standards .. -\1Ioperare linde r ihe conditions of
their operating permiis. maintain close liaison with

local authorities. anel have a waste
management.' minimization programo l'CE operations

had no spills or incidents with impacr on the
environrnent or the communitv in 19~16.

UCE rev iews lhe safery pracrices of contractors and
inspects their equiprnent for suitabilirv and saferv to

help ensure that its products do not harm people OI'

the environment during slOrage and n~U1sport. This
program is conducted through inspections by local

24 1996 Responsible Care Progress Report

pcrsonncl. pc-riodi« assessmcru s bv C()Il)()I~lIl" ',11(:1\'

auclit u-ams Irom thv L.S. aud, incre<!singh·. b\'usillg

inrk-pc-ndvm sakly .md qualiiv audilillg se-rvir ('.' ih.u

are Ileillg establishcd by lhe Europcan ch(,llJi("al

inclusuv undcr tl«: CEFlC Inu-nuuional CJwlllical

Emcrgvncv (ICE) srhcm«. Luion Carbirk: Europ«
SllppOl"tS t his schcmc .

At Slol'lge locarions, wast« is clixposccl oI" in ;til

el1\"irollllH'lltalh' acct'pt.abk mannvr anel in k{'("pillg

with applirabl« rt'glllaliolls.

Responsible Care Goals and Objectives
• Rc-ducv lotai wustc- allel «missions .
• ' :\0 significam lu-alrh. s.iícrv r n ('ll\'iI"OIlIIlC'lltal

incidcntx.
• .-\ssess t h« Sakl\' pl~l("\ in's (Ir all contl'lC"I<>J"Sanel

ct'ast' llsillg conu~I("\()J"S wit h IlIlac("('IJla!Jk pl~tcti("('s or

('(pliplllt'nt tluu do not lll('ct OUI"sumd.ud-.

• Support dl'lI"lS lo cstablish indusuv 'p"ll"lrt'd

,a((-I\' aliei qualitv allelitillg st'lyices.

• Com rol \\'aSl(' inve-iuoric-» .ind iuinimi/« \\·ast(·

,ll;sing Irom distribut ion art ivit i('s.

• Promou: lu-alrh. saíctv anel t'1l\'irolllll{',H;t!

pracrice-s alllong inde-pe-nde-m disrributors.

1996 Performance
Distinc: 1'1"0111 ilu- (kscriplioll oí"silt'-spt'ciíir l"ll\'jron-

mental peI"f'lIl11allCl' ih.u l'lllo\\·,. l'(:E implvmvmcd

lhe !(lllO\\'ing rt'gioll-\\'j(!t- inii i.uivc-. in I~l~l(i:

• A progrnm lO determine ií' tiw hcalth anel saferv

practices of clistributors anel resellcrs of L'nion Carbide
products conform to Rexponsible Care standards.

• An ergonomics program for ernplovee- u:ing
video displav units (\ TIL:s) to pre\"em repetitive strnin

injurv and 10 ensure a healthv and safe workplace.
• UCE conrinued to contribute to risk ••-sessmeut

work under the European Union Exisring Chemicals
regulation. This effon involves eight chemicals
aud UeE is the lead companv in lhe work 011 three
substances.

For additional information on UCE, contuct Dr.
Alex Melnikoff, Union Carbide (Europe) S..\ .. 7. rue
du Pré-Bouvier, 121í Mevrin (Ceneva). Switzerland:
telephone 41-22-989-666í; fax 41-22-9H9-66:;~I.



Union Carbide Benelux :\.Y .
.Amerchol Europe
Locaiion: \ 'ilvoorde, Belgium

Arnerchol Europe produces a wide range of lanolin
and methylglucoside derivatives anel markets rnanv
chemical specialríes to the cosmetic industrv
rhroughout Europe. The producrs are used as
ernulsifiers. hurnectants (substnnces that promote

retentiou of moisture). moisturizers, condi tioners anel

viscosifiers (thickenersl. Located in <In industrial area

ofVilvoorde near Brussels. Belgium. tlH' fucilir ..
emplovs 10 people anel was built in I~li(i.

1996 Performance
• Total ",aSI"S n-ducccl b,"to pel"cnlt tlmHlgh

illc!"e;(sn! n·("\"(·lillg.

• E!11]>lo\'ITS;11 ,ill" i!;ll"l' \mrkn! 17 \"l'ars "'ilh'llU <t

I< 'SI "'( ,rk( 1;1\' case.

• ..\\\;Init-d c-nviroununtn! pl'rr"rlll;lIln' n'nilic;uc

([·::-':E\. :!IJlll) 1)1'local .uuhoritv.. .

CU .1.OSlI.E H EC Pl.uu
luratio»: l,,·ijl/r1rr-rh/. Nrf!!;itllll

l'lIí'Jll (:;u'hídc !kll..!lIS 1l1,l1l1d~lntlJh (:U.l.< )",11.1-:
iminls\'("llld n'i!lt!'"e (111'.(:) !ll"odlw!." \dlícll all"

I'roelllCl'd 1)\' n';lning ('('!lld,>'!' wii l: "I!tdel1e osíd,·.

T1tcsc \\',ltt"I~,olt IlJlt- jloh'Illt"l"s act a, thirkvm-rs íi >I'lau-x

p.línls ;11l!!;l<!Il<·sí\·,·,. as \·i"..,sili'T' in eer\:lÍll "il

dlillillg djlpiieatioll" :Ulei ;1' prot{'ni\'(" c"ll"iel~ iu ilu-
m.un rfartun: "I" I:I\(·"·S. Tl«- I~ (:;lrlJície t'll1plo\"("es

Ili IrelI;l'" I~I\\' m.u c-riuls. p!an prodllCl ir in anel logíSI ies,
("(llllrol proelllCl qualitv, C<>lleillct proel'ss rl'seardl allel

1!l'W applieat ion eI""c!()PII I<'nL anel provid« I{'Chllicd

sClyin' Stlpport to cnsiouu-rs.
Thc CEl.I.0S1l.E I !EC pr"elllctioll prO(TSS is

"lwI<lIcd !J\' IllSP"C lklgilllll :\\' .. whicl: I"O\'iel,'s ali
ur ilii ic-s aliei t lu: iulrastrucuur-Tor t lu- xiu-. TIl<' 1;lcilitv

is joeated in I.wijllciredlt nc-ur ,\nt\\',·rp.

J 996 Performance
• Oll-sit« landí ill "rs"lici wasu- rc-chuc-d hv fiE

1)('ln:llt Cl>lllpareel to I~J~I:\,aliei ,>I 1'(:1"("("111cOlllflan:eI

!O j~J~J:í.

1

í,'ny I;,/llflfll/. ("'I(JII~'\ li, vt n v I \iJ< 1:,

.1, ,fi ":..!: ti! I ''''11/1 ("il/';'!'" ",1/ io]» \ I, , I,,.
111 (;"/(' j 'rt .

• Oll-sitc iucinc-nuiou n-durc-d h\ ~~ pnn'lll

cOl11parecI to E)~):1.:lIlel !)I' :-,fi pelTell! c' .mparvd [()

I!)!!;l.

• :\e\\' jlrogl~lllls ill ein·,·j()PllH'1I1 ;.. :<:rlÍwr n·dtlcc·

fllgili\"(,' <:l11issioJl:-' lO air, l·lH·q.~~·('Oll"\ii'::!Jij( III .uicl

\\·:l.~tl· g('lIel~ll iOI!. whil« elisp' ,sing oi \'",'Ie in ;1s:d(' aliei

«xur« manuvr,

L'niou Carbide (Europe) S.A,.Dubai
Dist riluuiou anel Ll1C~ \-!;Ullt!;lnlln:

location: Dubai. L'uitrd ;\mh ""II/irm.,

L'nion Carbick- (Europe) 'S.:\. Dubai· U :ES.\ Dubai)
OpCI~Ill'S a t.ink Iarm. aliei a druunninz anel dist riln u ior:

lacilitv luuidlim; monouu-rs. xolvcut-. '-,!In ,I ctlwrs.

csters .ind .unincx 1,11'ClISlOlllCrs in th· :'Jidcllt- LISI.

L'ndcr a si-rvicx- agn'l'!1Il'1l1. L( :!·:S..\ [)1!l,;Ü ;d~,I
!1Ianagcs LC,\R Elllltisioll S~'stl"nlS FZE. :1 whollv

owuvd L'nion (:arbidc s~·t!th"tit- lau-x lI!:lIlllhnllring

liuilhv, Thís J;lcility prodllCl's svm lu-ti: l.ucxr-s Ior

p.uuts. ndlu-sive-s, t luxt ("(>iHr()1aIHI u-xt i!« apl'iicni'Hls

lo selYl" ntstOl!wrs in ih« .\liddle Ea'l ;mei .vlric».
Th« lucilitv is ioc<tted insidc ih« .Jebd .\Ii Frce Tmclc

I.om·. ali iudusrrial arca approxinuuelv :~.-,kilometers
south of Dubai Cirv, Tlu-rc an: iO ernplovces at the site.

1956 Responsible Care Prngress Report 25



I J ! " i\';/:"I! \/i, •... '" Ir .I':íi. "i/.·' .;.", ' t., II"'I/! """/'1. "f' , .,.

':""," , f: / (1(;-; I,'.. ,"" . ,:.:,/. ( .r ,. :.. , : ,:/, f";";; \i:1:;, J.:' .';

... '.U ":" !III 1:;.'- .,...,., i,: I, ",., '. ( ., : , ..
..-1· r- , ;. -.. '

1996 Performance
• '\0 hazardous waste produced.
• Installed a biological wastewater treatment

svstem.
• Initiated a major prograrn in the fourth quarter

to minimize and recvcle nonhazardous solid waste.

Union Carbide Limited (C.R.)
Ethvlene Oxide and Derivatives PIam
Location: Wilton, England

Union Carbide Limited, Dl'. (UCL), has rwo operating
units at Wilton - one rnanufacruring mainly ethylene
oxide and ethylene glycol, and the other producing
ethanolamines, glvcol ethers, brake f1uids and other
derivatives. Most products are intermediates that are
supplied tO D.K. customers, though some are
distributed and sold in Europe and woridwide.

Situated on the Wilton industrial site near Redcar in
northeast England. adjacent to the river Tees, the
Wilton site hosts several multi national companies. DCL
employs 120 permanem staff, including rnanufacturing
personnel and a logistics group that manage off-site
storage, blending and product shipments.

26 1956 Respoosible Care Progress Beport

1996 Performance
• Reduced air ernissions bv ~;) percent.
• Strengthened comrnuniry relations by

establishing additional contacts.
• Reduced off-site land-based waste disposal by

450 tons.
• No recordable injuries or illnesses.
• Reported one spill to regulatory authorities.
• Emergency response training undertaken bv all

operations staff
• No enforcernent actions by regulatory authorities.
• joined writh other chemical companics in Wilton

to sponsor an arrwork competition among school
children for a 1997 Responsible Carc iheme calendar,
subsequently distribuied to the neighboring
comrnuniry.

Europc-an Di stribut íO!1 Operai ions
Loauion: Antuierp, Belgium.

Apart frorn the corporate-owned storage facilities in
Dubai. Union Carbide Europe uses contractors LO store
anel transport the approxirnatelv 700,000 tons of
chernicals sold annuallv in lhe region. More than !5
bulk anel packaged goods siorage contractors are used
to ensure rapid, on-tirne deliverv of products to
cusiorners. Most of lhe shipments are transported bv
road, ane! more than ;)0 road hauliers are used. Bulk
products are also transported bv rail. barge and ocean
vessel.

1996 Performance
• Confirmed that all chartered ocean vessels used

to transport UCE products met health, safetv and
environrnental standards by reviewing Chemical
Distribution Instirute (CDI) inspection reports. The
CDI was established under the CEF1C Imemational
Chemical Emergency (ICE) initiative and provides
inspection repons from HSE audits of chemical
carriers (and in future chemical storage tenninals) for
use by chemical companies in making their own
individual assessments,

• Led industry effort in developing the CDI
chemical storage terminal assessment scheme.

• Corporate safery audit group conducted one
off-site contractor assessment, whiJe another 15 reviews
were conducted locally.



Union Carbide Europe 1996/1995 Emissions
(Mttnc Tons)

Vilvoorde Zwijndrecht Dubai Wilton CERC Reporting
Tbreshold

Re/ease ioto Water

Suspended Solids NR NA NR NA 10

Total Organic Compounds (TOC) NR NA NR 4921439 10

Total Nitrogen (N) NR NA NA 26/26 10

Total Phosphorus (P) NR NA NA 3/1.6 1

Soluble Salts NR NA NA 140/143 100

Acu1e Toxicity (e.g .• daphnia testl NR NA NA NR 100(3)

Metais (mercury, cadmium. lead. chromium, arsenic) NR NA NA NR 0.01(1)

Izinc, copper. nicke!) NR NA NA NR 0.1(1)

AOXorEOX NR NA NA NA

Company Priority list - (4A) 0.125/0.125 NA NA NA 0.01(4A)

(48) NA NA NA NA 1.00(48)

Release inta Air

Solid particulates NR NR NR NA 10

Sulphur Oioxide (S02) NR NR NR NA 100

Nitrogen Oxides (NOX) NR NR NR 9/9 100(2)

Carbon Monoxide (CO) NR NR NR 2/2 10

Volatile Organic Compounds - List 1 NR 29/36 10/10 2335/2867 10(1)

List 2 NA NA NA 0/93 1(1)

Volatile Inorganic Compounds - (SA) NR NR NR NA 10(i)

(58) NR NR NR NA 1(1 )

Heavy Metais (Iead. mercury. cadmium. chromium. NR NR NR NA 0.1(1)

arsenic. cobalt. nickel)

Waste
Hazardous Waste (according to country definition)

Landfilled outside the site NA NA NR NA/14

Landfilled inside the site NA NA NA NA

Other disposal processes outside the site 7(1)/10(1) 17(1)/39(1) NA 34(6)/328(7)

Other disposai processes inside the site NA 121 (W)/85(W) NA NA

Nonhazardous Waste 56(1)/17(1) 24{L)/49(L) 375(L)/341 (L) 169(l)/313(L)

Legend
I = Incínerated (1) = For eacn substance
L = Landfilled (2) = NOX = NO + N02
W = Water Treatment (3) = Unit = 1000 equitox/year
NA = Not Applicable (4) = A = persistent.toxic.boaccumoietlve I B = other substanees

NR = No! Reportable because quantities (5) = A = nitrie aeid. hydroehlorie acid. arnrnonia I B = chlorine. ftuorine. hydrcgen
are below CERC reporting threshold ftuonde. hydrogen sulfide. hydrogen cyanide

AOX = Absorbable haíoqenated organic ccmpounds 161= 31 tons 111and 3 tons recovered for recycie and luel use
EOX= Extractable halogenated organic compounds (7) = 29 tons (I) and 299 tons recovered lar recycle and fuel use
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Carbide latin America

lnion C;lrÍ>ir!c Luin ,\lll('I;ça'" an ivi: ivs includc-

1I1a1111bcIllrillg,lll:lrkl'lillg, salt-sanel distrilnuiou of'

cll(,llliçal, ;mel pla-lics, \lark('li!lg,li!lancial aliei

I'lIn'ha,ill~ ,,'1\ in', ar(' pro\'id('eI h'011l;1 sllppon CCllll'!'
in S;-IOI'aul«. BI~I/jl. TIl(' "lillci!,al dislri\)luioll ('('llI(,!, I'

")('all,<I in S;lIlI"', [')I~l/,il..mr l Il'cllllical sl'lyin' fi Ir

'pcciall\' prodlln, i, provich-cl Irom ;1labonuorv in
(:llb;II;-IO, BI:vil. ";,i", Irou: l'C l iuiu :\llllTic;1 IOI;I!t-<I

abolll :':!~:-:million 1:1'1vc-ur aliei \I'l'1lI In ;II>Ottl~()
cr unur]c ill l.alill ,\!ll('rica, tl«- \!iddk Eas; .u ir l ,\I'ric;l.

Responsible Care
l'C Luin ,-\llll'l'icI ;IHiiialt's xuhscrilx- lO L'nion Carhich-
(:tlrp"I~\lioll" luah h. salt-I\', and c-nvironmc-ntal policies

.uid ohjeniyt", .mci :\n" conuuiuc-d I" i1llpkllll'll!illg

C()IVCll~lIe-\l'i(kR"']J()llsihle (:are sumdards. Thc-«- silt'S

nre periodicailv audited bv an imerna I COlVOI~lll'audit
Iunruon for compli.mce with lhest' sumclards. ,-\11
Opel~ll(' unde-r lhe ,'olldiriolls ()f' II1('ir opel~lIillg

penuits. mainurin cl"st' linison with local .uuhoritics.
and huve a wasie m.uuun-ment,' minimizauon prograrn.

L'C Latiu America aífiliates experienced no IOSI
workdav cases in l~I'I(), 199~ aliei 19~H,and ihe
frequencv anel Se\'t'111\'rale of its work-relaied injuries
last vear \I'en- lower than lhe a\'el~!gefor chernical
companies in Latiu Ame-rica. Affiliate openuions had
no spills 01'incidem" with impact ou lhe environment
01'the communirv in 1996,

To help ensure that its producrs do nor hann people
or the environment during siorage nnd transport. DC
Latin América reviews the safery practices of contractors
and inspects their equiprnent for suitabiliry and safery.
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TIl(' progl~lln illclllCi<', ill'!Jt'C1iolls bvlocal IJ<'rsolllld,

!l('li"rlic ""I'SSII](,Il" bv ';11(-1\'aur lir ](';III1SIrom til('
corpol~lIc' IISE g-l'Olljl .uu l, il\CI'l'asillgh', IlSillg
illelqWl\rl"llI s;t!t'l\' ;lllel (jllaii1\' ;lllrlilillg se-rvire-sl\O\l'

Ix-i l1g ('slalJlislll'r! as jlall olt l«: ISO ~I()()()iniri.u iv«
lniou (:;Irl>id(' Lu in ,\nwl;c;l Sllj>pOrlSIS() ~I(J(J(J -;1

S('I;('SoI' qualitv llI;ulag('lIl"llI slalldards el('\'{'!"I'('d In'

11i('Iuu-rn:u iou.tl OrganizaI ion li li' Slalldardizat iOll,

:\1 SI(II,lg(' loranous. \\'aSI('1l1l1S1lx: dispos('d ofin ;111

c-nvinnnuc-mallv ;wcej>lalJl<-m.unu-r anti in knVillg

with applirabk: ]'('gltlali"lls,

Responsihle Care Goals and Objecuves
• R('(!tlC(' (ola! \I'aSleallri c-misxions.

• ,\" ,igllificalll ln-alrh. S;lkl\' OI'cuvirouuu-ntal

incirk-nrs.

• :\"c'" t lu: sak1\'I';~I(']i('('s olnll (,Ollll~lnors anel
('('as(' IIsing ('OIIlI~IClor' with 1IIlacc('pt;II>!(' pl~lClic('s e n

1'<Jllip"H'1l1rh.u d" 1l0l 1I1t'l'1oiu slallrlarrls,
• SllppOrl d](Ir!s lo ("Iablish illrlIISlJY-SpOIISOl'<'r!

saii'l\' .uir l rjl::t!i(\' allclilin:! S"lYi(TS,

• (:olllro] \\'aS1<'ill\"'llIori('s ;111<1minimiz« \I'asl('
;Ilisillg í n nn disrriln nion ;lni\'ili('s,

• I'rllllllll(·Ill'all!t, ,;\!t-I\' .md c-uvirorunc-nt.il
pranic('" ~Ul!()t1~ illdt'j)l"IlclCnl dist:il>1l1o!"s.

F()r ,ldrlili()Jlal iníoruunion. ('olllan Rita (:.\',
Carvall: ••, L'nion (:;lrbi(Í<' 1!l\'VSlillll'IHOSE l'anicip;lcO"S
S c, lida .. Clixa l'ost;!1 -;Iili~, S;jo Paulo. Bl~v.il. ()I ~(J(i,-l-

~)7(),T('h-pitOlH': ,-),í-ll~":!~11:'):!,or íax: ;-I,-I-II-:4~:4-lO(i~,

Lnion Carbide Produtos Químicos Lida.
Vinvl ,-\cet<ll(' \I01l0111t'r PIam
Location: Calu). Brazi!

In :'IIard) 1996l'niol1 Carbide Corporation acquired

~F)perct'nt ownership of lhe onlv vinvl aceuue mono-
me-r m.mutacturer in South America - Companhia
Alcooquímica :\aCÍonal (C-\~) in BJ~lZiL\'i11\'1aceuue

monomer i,used for th", manufacrure of intermediates
for paints. vinvl resins. glues and acíhesives. The
acquisition strengrhens Carbides vinvl acerate posirion
in regional and Brazilian markets. C-\..'\"S HO,OOO
metric-ton piam in Cabo. in northeastern Brazii. has
77 ernployees and a laboratory for qualiry control.

1996 Performance
• Reconstructed wastewater treatrnent svstern to

lessen t he likelihood of soil o)' groundw<ller

contamination,
• Established programs lO involve employees in

Responsible Care improvernent efforts.

-
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CELLOSIZE HEC Plant
Location: :-\.mtu, Brazil

Union Carbides ~)7ernplovees manage the manufacture
of CELLOSIZE hvdroxyethyl cellulose (HEC) products.
which are produced bv reacting cellulose with ethvlene
oxide, These warer-soluble polymers act as rhickeners
for latex paints aud adhesives, as viscosifiers in certain
oil drilling applic.uions. and as protective colloiris in the
rnanufacture of lurexes. The plane located in :\J~HUnear
Salvador. has a qu.ilirv control laboratorv,

1996 Performance
• Reduced .iir .missions of acetir acid and isopropvl

alcohol hy 65 perccnt.
• Reduced spills bv 73 peITem,
• lncreused rl'cYding of wasre for use inside anel

outside lhe plant.

L'nion Carbi: k- do Brasil S/.-\
Polvcthvlcne Plallt

larntion: CII/JII/fllI, Brazi]

Thc pl.uu» I~~ ,'111plo\'('('S ,1I1111talh'pn xlucv ,t!Jo!tr

l·to,()()O 1I11'uic 1\111S.,1'various high-dl'l1sil\' poln'L1I\kill'

rcsius till'll1ark('ls rluu inrlude win- .md cabk- insula-
Iiou. li)(,c! packillg ;\11<10111(,1'applicllilllls, TIl<' pl.uu
\\',1' l':-;pal1(kd la'I,llIh', illlTCasillg producrion clparil\,

TIl(' ~itt, 1t,,~ 1\\1' l.tl x muorie-s 1,,1'!>Oh'('!lld('II(' qualiiv
('''1111'''' alie! 1\('\\' I'r"clun eI('\'dOPlIIC!1I, anel i, !,,'-;!I('ci

in Ctlbal,i", ,'-;;i" 1',lIdo SI,lIt', ill .\11indu-t rial <11'''<1

'11~ltl'gicdh'I)("ililllJ('c! 1lt'1\\'('('n 11", Sanlo, POl'I .uul
S,io P,lIdo Cuv,

1996 Performance
• ,\c!ti('\'('d !tigll<'sl l~lIillg in corplll~lIt' llSE uudir.
• I-:l1l1al1('('<I('1l1111111tniclliol1s wiih IIH' ronununitv

l>~'H ,it111t('('lil1g lill\(, lO ,dloolproj('c" .11lei !>•. riodirullv
cOlle1unillg 0P('11 !t, li IS('Sai tlw si«: to Iamiliariz«
I1ciglil>ors \,'itil 1'1,1111pro<!uns, opc-nu ions .uu l 11", ,ill'"

(1)(,1~1Iionul "dt'I\' 1'1'<'gt~lll1.

• Rcc!un'd !t;1/;lr<!ous c-Ifhu-nts hv ~ 1)('IH'lll.

• l'erlilnll"c! iuu-ruai ,ISS('SSIIlClllS in ll1cdicd allel

indttsllialll\'gicll<' ;In'as,

• Ill1pro\',',[ ;lil"'1I1issiolls 1I10llil(lIillg,

• Replac('c! ('lllllhllSliblt, oil wn l: Icss ilaz,lrdol"

mate-rial.

UCAR PolillWros & Ouímicos c:.A,
"'-Lucx Pl.uu

J,lImlúJII: (;IIfIWII/l/il. Frundor

TIt(, plal1l\ I:~ l'(:(: ('llIplo\'('t:s and;; COl1tl~I('1or,

1t1,II11tEIClttn', markt'1. scll anel disiribuu- lau-x r-rnulxious
tts('<! in iurcrior .u« l exterior hous« paiuts, aelh(,si\'(,s

anrl "',dali I' alie! I'roduCls íor lhe u-xtik- industrv, The
L:<:,\R l.ue-x proc!wls indttc!" ac:rylics aliei vinvl-acrvlirs

that impart enhanccd staininu, wcather aliei scruh
1'l',iSiallCl' lo p,lÍlll', anel polvvinvl an:lalt' alie! acrvlir
l.ucxcs li,r caulk» .md s~'aiallls,

1996 Performance
• S\\'ilc!t"c! Irorn drum lo hulk purrhu:«- .uid Si(JI~lg('

"r a kov 1~1\\'111,11~'liallO r('(1! I('C likr-lihood ohpills \,.jüle

h,tlldlillg drum« anel lo dilllill,lIl' slol~lg(' n'('\'dillg oI'

('II'ill\' drums.

• Ellhal1(,('cI OpCI~lliol1<l1 sakl~'IJ\' i 111pl« !llt'1 11illg a
íormal proc('s-; haz.ud allal~'sis progl'1I1!.

Distribution Opcrations
L'nion Carhidc :\rgt:l1lill<l S..-\,I.CS
loratiou: /31ll'//lIS Aires, .1./Pt,/1ilu{

Thc n-rniinal. local cc! :'> kilonu-tc-rs from gU<:110S.-\in's,

began op<:l~lIioIlS in 1~)(iKanel I!O\\' has 17 runks wit h a

total capacil~' oI' K,{)()() rucu ic iOl1S,The Iaciliiv handkx
prodllns sueh as gl\'(:ol ('I!tc)'s, .urvlarcs, vinvl an:lal.('

1110nonu-rs , amiuvs, brnkc- í luidx alie! gh'c1'ls. 11,tlso 1t,IS

rwo-truck loadillg s\'sl(,IlIS, a clrum loadillg 'Ialioll. 1\\'1'

warchouscs and a quniitv COlII rol biJOI~li(HY,

L'nion (:arbid(' 1!1ICI~:\lllCliC<l, Inc.
lorat ion: Barra nqnill«, (:IJ/IJlIlhirl

TIl(' u-rmiual !las ~() uuiks wuh ~.(){)()IIl1'l1i(' tol1S "r
-;I<JI~lg(' capacit\': a warchou«: wit h ~,:,,(){)sqtt,tn: 111('1('rs

oI' capacitv 1<>1'drums anel hags SI(>I~lg~':anel a qllalily

corurol lab. T\\'l'l1t\'-IWO ('lIlpIOYL't'S luurcllc bulk
rhcmkal producLs such as alcohols, gln:o!s, glyeol

"I!t('I'S, a('r\'lal<: IlH,I101I1t:rs, acids anel alkanolamines for
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Colombian markets, Products are also shipped to Chile.
Ecuador anel Peru.

The terminal is located in the Zona Franca of
Barranquilla Citv next to lhe Magdalena River.

Additional Distrilnuion Terminais

Union Carbide Latin America uses more than 20 hulk
and packaged goods storage contractors and 70 trans-
poruuion cornpanies (ships, tank trucks) throughout
ihe region to store and mmspon chemicals, ensuring
rapid. on-time deliverv of products to customers,
Most shipments are transported by road, and nearlv

60 diífcrcnt hauliers are used. Bulk producis also are
transportcd bv tank trucks anel ocean vessels,

1996 Performance
• Recluced hazardous wastes by 4 perc:<::ntat

Buenos Aires anel Barranquilla.
• No product rciums duc lo qualitv issues.
• Advised ali terminais and warehouse contraciors

ihat assessrnents anel compliance with Responsible
Care standards will, in ihe future, be a condition for
doing businesx with Union Carbide Latin América.

• Two reviews of off-site contractors conducted by
corporate audit grollp.

Union Carbide Latin America 1995 Emissions*
(Metric T cm.s)

Aram Cabo Cubatão Guayaquil Buenos Aires Barranquilla CEFlC
Reporting
Threshold

Release into Water
Suspended Solids 12 12 i1 NR NR NR 10

Total Organic Compounds rrOC) 55 NR 31 NR NA NA 10
Total Nitrogen (N) NA NA 0.67 NR NA NA 10
Total Phosphorus (P) NA NA NA NR NA NA 1

Soluble Salts NA NA NA NR NA NA 100
Acute Toxicity (e.g., daphnia tesn NA NA NA NR NA NA 100(3)

Metais (mercury, cadmium. íeec. chromium, arsenic) NA NA NA NR NA NA 0.01(1)

(zinc. copper, nickel) NA NA 0.09 NR NA NA 0.1(1)

Companv Pricrity List - (4A) NA NA NA NA NA NA 0.01
(46) NA NA NA NA NA NA 1.00

Release imo Air
Solid Particulates 2.7 NR NR NR NA NA 10

Sulphur Dioxide (SO,) 338 NR 547 NR NA NA 100

Nitrogen Oxides (NOX) NR NR NR NR NA NA 100(2)

Carbon Monoxide (CO) NR NR NR NR NA NA 10

Volatile Organic Compounds - Total 332 NR 90.5 NR NA NA 10(1)

Volati!e Inorganic Compounds - (5A) NA NA NA NR NA NA 10(1)

(58) NA NA NA NR NA NA 1(1)

Heavy Metais (lead. mercury, cadrniurn. NA NA NA NR NA NA 0.1(1)

chrorniurn. arsenic. cobalt, nickell

Waste
Hazardous Waste (according to countrv deiinition)

Landfilled outside the site
Landíilled inside the sue
Other disposal processes outside the site
Other disposa! processes inside the site

Nonhazardous Wa$1e

NA
NA

i.8 (lfR)
NA
183

NA
NA

29 (I/R)
NA
67.4

NA NR NA NA
NA NA NA NA

81(I/R) NR 39(W) 11.7 (lfR)

NA NR NA NA
333 50 6.18 41.9

• Latest year available
I.Bgend
R=Recycle
I = Incinerated
L = Landfilled
W =Water Treatment
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NR=Not ~e OO;:aoJSe qlS1tit:ies arebekm GERe
~ llrest'oId

(1)=Fa ea:!1 sti:stal:e

(2j=NOX=NO+NG2
(3)=Unit = lWJ equitmVyoar
(4)= A = persistEnt. to>:X:.t:if.a:o.mJiatMl / B = otrer ~
(5j=A= nitri:écii ~ crià. armmia/B=cl1la're, !!u:JU'e.~

f'm'jje. hyáuga1 SIllfiOO,~ cya1ide
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Carbide Asia Pacific

Union Carbide Asia Pacific's ILT.-\P) activities
include manufacturing, marketing. sales and
distrihution of latex emulsions used in interior and
exterior house paints. adhesives anel sealants. Thev
include L'C-\R latex products (acrvlics and vinvl-acrivlics
that impart enhanced staining, weather anel scrub
resistance to paints, anel acrvlic latexes for caulks and
sealants) and Cc..-\R POL'íPHOBE Rheologv Modifiers
(used to thicken OI'rhin co.uings). L'C-\P also markets,
sells and distributes other Union Carbide products
throughout the regi(J11.anel hlends products such as
brake fluids and biocides.

This report covers the latex rnanufacturing xites in
Cuangdong. China: Nonthaburi, Thailand: Barangas,
Philippines: Serernban. West Malaysia, and West java.
Indonésia - each ofwhich produces a full range of
synthetic latex aqueolls ernulsions products for the
paint. textile and adhesive markets - and affiliated
anel contract distribution terminais.

Sales frorn UeAP operations totaled S7:~1 million
last ycar, about 12 percent of Carbides total, anel were
shipped to 15 countries in Asia and Australia.

Responsible Care
UCAP\ facilitics subscribe to Union Carbide Corpor-
ation 's henlth, safery, and environmental policies anel
objertives anel are comrniued to irnplernenting
corporate-wide Responsible Care standarcls. 11'the

affiliates operate in countries with active Responsible
Care programs, the affiliates are signatories of them.
These sites are periodically audited by an interna!
corporate audit function for complíance with these
standards. AII operare under the conditions of their
operating perrnits, maintain elose liaison with loca!
authorities, and have a waste managemem/
minimization programo UCAP operations had no spills
01' incidents with irnpacr on the environmem or the
communiry in 1996.

UCAP reviews the safety practices of contractors and
inspects their equipment for suitability and safery to
help ensure that its products do not harrn people or
the environrnent during storage and transpon. This
program is conducted through inspections bv local
personnel and periodíc assessrnents by cor-porate saferv
audit teams from the C.S.

Ar storage locations, waste is the responsibiliry of
CC-\P and must be disposed of in an environrnentallv
acceprable manner and in keeping with applicable
regulations.

Responsible Care Coais and Objectives
• Reduce total waste anel ernissions.
• No significam health. saferv 01' environmental

incidents.
• Assess lhe safetv practices of all conrracrors anel

cease using contractors with unacceptable practices OI'

equiprnent that do not meet our standards,
• Support efforts to establish industrv-sponsored

safery anel quality audiring services.
• Comrol waste inventories and minimize waste

arising frorn distrihution activities.
• Promote healrh, safery and environmemal

. practices among independem distributors.
• Manage the Nonthaburi site closure to ensure no

off-siie irnpact.

For additional information on CC Asia Pacific's
Responsible Care performance, contact Pau! J. Braeger,
Union Carbide Asia Pacific, Inc., Block lo, Science
Park Drive, ()4..(1I/02. The Pasture, Singapore lIH2:Z7:
telephone: 0:;"77R-2630; fax: 6.')..777-6249.
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L'nion Carbide (Cuangclollg
Zhongshan) (:0. LTD.
loration: 7.hIJII.!!,\h111I. (;I/(/}/grloil,!.;. thina

l.or.ucd m-ar I.hollg.;han in (;l1angelong Provinr«.

China. Ih« piam 11;1'in ('ll1plo\'{'(" anel xuiru-d
op("l~lIing in l~)~):!,()pt'I~ltio!ls inclurlc-s a su-arn
gc.:llc.:t~H()r f( 11'pr{)("(: ......;hc.u ing. .uid ;.t smull \\'ilSl(,\\"êll<.'r

Il"l"aU1H'1llunn ih.u illdllri("s lJolh ci1l'lIIictl anel

hi, ,Iogical Il't';\t.JlWIlI pl'oct".;st"s,

Lnion Carbide Thailand Limited
Lotutiou«: .\'rl/l//ill/'I/}'i «nt! Pnthu mtltani. Tliailand

This plant j, loruu-d in ~()IlIi1ahllli, anel ilu- terminal.
.u Pathunuhani. both ncar HangKoK, Togt'lll<:'r ilu-v
emplov 17~ people. The pl.uu. in 0lwI<lIion since 1970.
is schedulcd to cl",t' in t'arh I~I~)~fi,Il()\\'ing lhe start-

up 1<11(°1'rhis vear oi' a new plant ai :"IIapTa Phut. near
Ravong on lhe East Coast. This new íacilirv wil] have
snue-of-ihe-art ernisvion corurol equipment.

.At lhe te-rminal. a wide I~\llgt' of indusuial solvenis is

stored, loncied ouro river barges OI' bulk umk trucks, or
packed in drurns for deliverv to CUSlOmel'Sin lhe TI1ai

rnarket. The terminal. which beg.ui operations in 1993,
has a rwo-srage biological wastew.uer treatrnent unit,

Union Carbide Philippines
(Far East) Inc.
Location: Batangas. Pliilippin»:
Starred up in 1990. the piam is locared in Buan in
Batangas Province south of Manila. TI1e terminal lias
operated since 1~176.storing and loading tank trucks
and packing in drums, a range of industrial monomers

32 199õ Respcesible Care ?rcgress Report

anel solvc-nts Ior thc Philippinc- markc-t. ()p(,l~tI ious

illclllck ;1sic-am gl'Il('I,!lOl' li,r proc'('ss hcatillg.

allel a biologic;t! \\'ast(·"';tll';' tn';ItIlJ('11t unir. ~l'arh'
:,0 1"IIlp!O\,(TSwork .u tl1(,S('kxations.

Union Polvmcrs Sdn.Bhd
f,IJm/ÍfJ//: SI'H:I/IIJflII. \ li'l/ ,\lIl/II,\'S;fI

iJl('atl'd in S('rl'lIlllall, ~('g('ti Sc-uibilun. ,">Ili h oI' l-\lIala

I.umpur, ih« pl.uu lia,' I)('('Il in O!>l'I,11ion ~illn' I~I~I
anel has (i:, ('lllp!()~'(TS, ()p('I~tli()lls iIlCII!(I";1 stC;J1lI

g('Ill'I~lIor lor pro('('!is Iwalillg. ;11Ie!a hiojl>gical

wasu-w.uc-r m-auuem unir.

PT Union Carbid« lndoncsia
Loralron: Cill/(lIIggil, I\i',1 f.!1I7 1((. lurlmu-sir:
Thi» pl.uu, wiih H(i l'lIIplo\,(TS. is ioc;Jtl'c! in gogor

Countv, 1l(·arlaKalu. whvr« it has I>P('I~!l"d silll't· 1~)7-!,

()J>('I~lliollS illclllci(';! ~t(";1Il1g("lJ('I~IlC)r1'''1'proc'('~s

Ilt'atillg. anel a hiologic;tI \\'a~tl"\\';Il('l' Irt';Il111('1l1unit.

Distribiu ion Opcr.u ions
Loratious: !Jf(/(lIl!.':fl,I, f)lii/ijJjlÍill's ((//11/)11/1/111/1/11((11;.

Tlmiland, a tu] ,\1'1'1'11 o//II')' ronlrat! dist nhutnnr rrulrrs

//mJIIg//IIu/ /111'rr~Ólill. jH/r/if'll/flr/y in ,'\//I/mlifl. Chirr«
11I1f1 Sillga/JlJw

In acidii ion lO tl1(' i;II('X lIlalltlf;\clIuillg 0P('I~lIiol1s
(!t-sclibl'c! st'paralt'h'. L'nion (:arlJicl(' ,\~i;l 1';lcific

115("5I ti cont 1~IClorslI> uunsport IIH' <lJ>proximau-lv
(;(;0.0(/0 IOllS "f produci-, ,()iel ;1I111n;tlh'in ih« r("gion,

Te-u hulk anel pacbged gooels Sl<)i~\g('contraciors ure

use-d [O c-nsure protnpt delivvrv [O our cu-aomers.

1996 Performance
• Reduccd air cmissions at thc Batangas site hv

retrofiu ing an irnernal f10ating mor to .m exisling

storagt' iank.
• Impleruented improved m-uuuent metiiods Ior

oíl-site disposal ofliquid solid wasie nt ~onthablui.
Serernban anel Cimanggis.

• Revised ano upgmded air ernission corurol
svsterns ar Cimanggis.
, • Completed assessments of ali bulk truck transport

operarors handling hazardous products,
• Three off-site conunciors' operatious were

reviewed by the llCC corporate S;Ú'C(\'audit grollp.
• Conducted rr.msport emergency response

training at four locations. .Attendees included Union
Carbicle personnel. contract Stor,1gt:'opermors. contract
tmcking personnel ando in some locations local
emergency response groups.
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Union Carbide Asia Pacific 1996 Emissions
(MmicTons)

Zhangshan Cimanggis Batangas Seremban Nanthaburi Pathumthani CEFlC Reporting
Tbreshold

Release into Water
Suspended Solids NR NR NR NR NR NR 10

Total Organic Compounds (TOC) NR NR NR NR NR NR 10

Total Nitrogen (N) NR NR NR NR NR NR 10

Total Phosphorous (P) NR NR NR NR NR NR 1

Soluble Salts NR NR NR NR NR NR 100

Acute Toxicity (e.g .• daphnia testl NA NA NA NA NA NA 100(3)

Metais (mercury. cadmium. lead. chromium. arsenic) NR NR NR NR NR NR 0.01(1)

(zinc. copper. nickel) NR NR NR NR NR NR 0.1(1)

AOXorEOX NR NR NR NR NR NR

Company Priority List -(4A) NR NR NR NR NR NR 0.01 (4A)

(48) NR NR NR NR NR NR LO(48)

Release inta Air
Solid Particulates NR NR NR NR NR NR 10

Sulphur Dioxiàe (SOl) NR NR NR NR NR NR 100

Nitrogen Oxides (NOX) NR NR NR NR NR NR 100(2)

Carbon Monoxide (CO) NR NR NR NR NR NR 10

Volati!e Organic Compounds - List 1 NR NR NR NR NR NR 10(1)

list 2 NR NR NR NR NR NR i(l)

Volatile Inorganic Compounds - (5A) NR NR NR NR NR NR 100}

(58) NR NR NR NR NR NR 1(1)

Heavy Metais Ilead, mercurv, cadmium. arsenic. NR NR NR NR . NR NR 0.1 li)

cobalt, nickei)

Waste
Hazardous Waste (to countrv definition)

Landfill outsíde the sita NR NR 7 159 NR O

Landfill inside the site NA NA NA NA NA NA

Other disposal processes outside the site 122(1) 12(1) NR l(R) 78(1) 70)

Other disposal processes inside me site NR NR 18(W) NR NR O

Nonhazardous waste 545(1/6) 130(6} 99(6} 166(6) 337(6) 5(1)

1.egend
I = Incinerated (1)= Foreaehsubstanee
L = Landfill (2)= NOX= NO + N02
R= Recycled (3)= Uni! = 1000equitox/year
W = Water Ireatrnent (4)= A = persistem. toxíc. bioaccumulative I B = other substances
NA = No! Applicable (5)= A = nitric acid, hydrochlcric acid. amrnonia I B = ehlorine. fluorine.
NR= No! Beportable becausequantities are hydrogenfluoride. hydrogensulfide. hydrogen cyanide

beiow CEFICreporting threshold (6)= Dried latex filter cake
AOX= Absoroable halogenateá organicccmpounds
EOX= Extractablehalogena!eá organieccmpounás

t
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