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RESUMO

Verificou-se o surgimento de uma nova consciência ambiental nas décadas de 60 e 70, tal consciência ganhou força e situou a preocupação ambiental como uma questão central

de ações tanto governamentais como empresariais. A partir do quadro atual, justificamos a necessidade de se investigar modelos de gestão de ações sociais e ecologicamente

corretas, pois o comportamento socioambiental pode gerar vantagens tanto sociais como financeiras. A escolha do setor Metalúrgico de Cláudio ocorreu devido ao impacto

ambiental que as atividades do setor representam no município. A pesquisa parte do seguinte questionamento: “Qual o modelo estratégico de gestão socioambiental utilizado no

setor metalúrgico de Cláudio?”. O presente trabalho tem como objetivo analisar inicialmente a evolução do conceito de Responsabilidade Social e Ambiental nos últimos 50 anos,

modelos de gestão socioambiental e suas adequações para a indústria.  Será abordado o desenvolvimento do setor metalúrgico nas últimas décadas e por fim, será definida a

natureza das ações, seus contornos a fim de apresentar um modelo comum de Gestão Socioambiental no setor. A partir dos objetivos propostos neste trabalho a pesquisa

adotará a perspectiva exploratória através do estudo de 10 empresas do município. As empresas selecionadas serão do setor metalúrgico de Cláudio.   A pesquisa buscará

analisar o modelo de gestão socioambiental utilizado na indústria através de um estudo de caráter qualitativo e quantitativo. Para execução de tal trabalho será concebido um

roteiro de entrevistas qualitativo, estruturado com perguntas fechadas e abertas baseado nos indicadores do Instituto Ethos. Devido ao número reduzido da amostra, os

resultados da pesquisa inicialmente não poderão ser generalizados para o universo das indústrias metalúrgicas brasileiras, porém, poderão servir de parâmetro para novas

investigações.
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