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O Programa Atuação Responsável® é um comprometimento
voluntário assumido pela indústria química global para conduzir
melhorias contínuas e alcançar um nível de excelência na gestão
ambiental, na gestão da saúde, segurança e na proteção empresarial.
Esta iniciativa atinge seus objetivos através do cumprimento de
exigências legislativas e regulatórias e por meio da adoção de
abordagens colaborativas da indústria, juntamente com o governo e
outras partes interessadas.
Este compromisso é apoiado pelas atividades dos programas nacionais
do Atuação Responsável®, que incluem procedimentos sistemáticos para
veriﬁcar a implantação de seus elementos.
Os signatários comprometem-se a seguir os princípios éticos na gestão
de produtos químicos e na obtenção da excelência no desempenho da
indústria química. Isto reforça a conﬁança e a crença no empenho da
indústria em gerenciar de forma segura os produtos químicos durante
todo seu ciclo de vida e, ao mesmo tempo, garantir que os produtos
contribuam para melhorar os padrões de nossa qualidade de vida,
protegendo o meio ambiente.
O engajamento eﬁcaz e transparente da indústria com as suas partes
interessadas é um dos pilares do Atuação Responsável ®, exercendo
um papel muito importante na compreensão e cumprimento das
expectativas da sociedade.
O Responsible Care® foi lançado em 1985 no Canadá para lidar com os
desaﬁos e expectativas das partes interessadas da indústria química.
Hoje em dia, suas diretrizes são seguidas pelas indústrias químicas em
mais de 60 países que participam do Conselho Internacional das
Associações Químicas (ICCA).
Inicialmente publicado em 2005, o Responsible Care® Global Charter foi
atualizado em 2014, a ﬁm de responder de forma eﬁcaz às expectativas
atuais das partes interessadas, assim como identiﬁcar as oportunidades
e os desaﬁos que a indústria química enfrenta.

Os Signatários do Responsible Care® Global Charter se comprometem
a fortalecer de forma ativa o Programa Atuação Responsável® no mundo
todo por meio da dedicação de suas empresas, pessoas, tecnologias
e práticas comerciais aos Seis Elementos da Carta:

1

Promover a Cultura de
Liderança Corporativa,
apoiando proativamente
a gestão segura dos
produtos químicos
através da iniciativa
global do Atuação
Responsável®.

Os signatários da Carta se
comprometem a assumir a
liderança e prover recursos para:
➜ Implantação dos princípios e
práticas do Atuação
Responsável® onde quer que a
companhia fabrique ou venda
seus produtos;
➜ Participar de programas
nacionais do Atuação
Responsável® onde quer que a
empresa possua atividades
comerciais signiﬁcativas;
➜ Contribuir para maior expansão
do Atuação Responsável® em
outras regiões onde a empresa
possua atividades comerciais
signiﬁcativas;
➜ Promover a conscientização
da indústria e do público sobre
o programa;
➜ Fornecer apoio e compartilhar
as melhores práticas para
capacitar outros parceiros a
implantar o Atuação
Responsável® com sucesso.

2

Salvaguardar pessoas
e o meio ambiente
através da melhoria
contínua da saúde e da
segurança de nossas
instalações, dos
processos e das
tecnologias, além da
melhoria contínua na
segurança e no
manuseio de produtos
químicos em toda
cadeia de fornecimento.

Os signatários da Carta se
comprometem a:
➜ Implantar princípios, políticas e
procedimentos corporativos
para salvaguardar os
colaboradores, funcionários de
empresas terceirizadas, o
público e o meio ambiente;
➜ Empenhar-se em obter
melhoria contínua com relação
a saúde e segurança no local de
trabalho, segurança do público,
dos processos, desempenho
ambiental seguro e proteção
das instalações da empresa e
de seus produtos.

3

Fortalecer os sistemas
de gestão de produtos
químicos através
da participação no
desenvolvimento do
ciclo de vida dos
produtos voltado
para a gestão dos
riscos, atendimento
à legislação de
segurança e melhores
práticas.

Os signatários da Carta se
comprometem a gerenciar a
segurança dos produtos químicos
em acordo com as expectativas do
Global Product Strategy (GPS), do
ICCA, que inclui:
➜ Uma cooperação ativa no
desenvolvimento e implantação de
políticas, regulamentações e
padrões de desempenho eﬁcazes
para gestão de produtos químicos
com base em seus riscos;
➜ Uma participação ativa em
iniciativas para desenvolvimento de
capacitação, a ﬁm de avançar com
uma gestão segura dos produtos
químicos em todo o mundo;
➜ Contribuições para uma educação
nacional e internacional, além de
pesquisas para avançar com a
compreensão sobre segurança
envolvendo produtos químicos, tais
como o Sistema Globalmente
Harmonizado de Classiﬁcação e
Rotulagem para Produtos
Químicos (GHS) e a Iniciativa de
Pesquisas de Longo Alcance (LRI).

4

Inﬂuenciar os
parceiros comerciais
a promover a gestão
segura de produtos
químicos dentro de
suas próprias
operações.

Os signatários da Carta se
comprometem a:
➜ Conduzir melhorias contínuas
nos processos e gestões de
segurança e manuseio do
produto;
➜ Fornecer informações e
assistência, a ﬁm de permitir
uma gestão segura dos
produtos químicos ao longo de
toda a cadeia de valor;
➜ Colaborar com os usuários
de produtos químicos na
manutenção e melhoria dos
processos para o uso seguro
dos produtos químicos;
➜ Apoiar e promover o Programa
Atuação Responsável® ao longo
de toda a cadeia de valor da
indústria química e encorajar
abordagens similares em outros
setores industriais.

5

Engajar-se com as
partes interessadas,
a ﬁm de compreender
suas preocupações e
expectativas sobre as
operações e produtos
mais seguros, além de
comunicar-se
abertamente sobre
nosso desempenho
e produtos.

Os signatários da Carta se
comprometem a:
➜ Engajar-se com as partes
interessadas, a ﬁm de
compreender suas
preocupações e expectativas
sobre a fabricação de produtos
químicos e segurança dos
produtos;
➜ Fornecer informações às partes
interessadas sobre o
desempenho da empresa e
segurança dos produtos;
➜ Fornecer informações sobre o
desempenho para organizações
nacionais e internacionais do
Atuação Responsável® de forma
a facilitar o diálogo com as
partes interessadas da indústria.

6

Contribuir para a
sustentabilidade
por meio da melhoria
do desempenho,
expansão das
oportunidades
econômicas,
desenvolvimento
de tecnologias
inovadoras e outras
soluções para os
desaﬁos sociais.

Os signatários da Carta se
comprometem a:
➜ Implantar princípios, políticas e
processos corporativos para
conduzir uma melhoria contínua
na gestão de resíduos, emissões
de gases de efeito estufa e no
uso eﬁcaz de recursos,
incluindo energia, matériasprimas e água;
➜ Promover a importância dos
produtos químicos na melhoria
da qualidade de vida e na
contribuição para o
desenvolvimento sustentável;
➜ Participar de iniciativas
que reconheçam o Atuação
Responsável® como um agente
de contribuição para o
desenvolvimento sustentável,
encorajando as partes
interessadas da indústria a
realizarem suas próprias
contribuições em prol da
sustentabilidade.
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