
O ano de 2022 começou com novidades aqui no Polo Petroquímico.  Estamos falando do 
PCP (Plano de Comunicação e Participação), desenvolvido pelas 16 empresas associadas 
ao Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) e que abrange 
várias ações para intensificar e fortalecer a comunicação com os moradores do entorno.

O PCP foi uma solicitação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) às 
empresas do Polo e está em linha com o propósito do COFIP ABC de buscar cada vez mais 
transparência e integração entre funcionários e moradores.

Confira neste boletim outras novidades que estão a caminho!

Para acessar os conteúdos diretamente em nossa página no Facebook, utilize os códigos 
disponibilizados nas imagens. Basta apontar a câmera do seu celular e clicar no link que 
irá aparecer.

Boa leitura!

Em 2022, o Polo Petroquímico do Grande ABC completa 50 anos, sendo uma referência na 
história da indústria petroquímica brasileira. Além das comemorações, este ano também marca 
o início de uma nova etapa no relacionamento do Polo com as comunidades do entorno com a 
concretização do Plano de Comunicação e Participação (PCP). O objetivo é ampliar os nossos 
canais de comunicação para levar mais informações e esclarecer dúvidas da comunidade, 
fortalecendo ainda mais o papel econômico e social das empresas e o apoio às necessidades 
da população. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e acreditamos que, 
unidos e integrados, geramos mais valor. 

Entre as iniciativas do PCP que já começaram a ser colocadas em prática está o retorno da 
versão impressa do “Boletim Integração”, que circulou no começo de março. Com tiragem 
de 50 mil exemplares, o boletim aborda temas de interesse dos moradores, conforme os 
resultados das pesquisas. O informativo é distribuído de porta em porta e em estabelecimentos 
comerciais dos bairros do entorno. 

Outra novidade é a reformulação do Programa Portas Abertas, que proporciona aos moradores 
a oportunidade de visitarem as empresas associadas ao COFIP ABC. O programa está 
voltando de forma ampliada, com mais datas disponíveis para visitas, e, agora, também com a 
participação de pessoas físicas - anteriormente era restrito a empresas e grupos específicos. 
Mais informações detalhadas serão divulgadas em breve nos canais de comunicação do 
COFIP ABC e do Polo como site, Facebook e Informativo Integração. 

O ponto de partida para a elaboração do PCP foi a realização de pesquisas quantitativa e 
qualitativa, entre os meses de agosto e outubro, aplicadas pela Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (USCS), por meio do seu Instituto de Pesquisas (INPES). O PCP foi uma 
solicitação da CETESB ao Polo Petroquímico do Grande ABC.

Na fase quantitativa, foram entrevistadas 900 pessoas durante agosto e setembro, sendo 
300 em cada cidade. O levantamento forneceu informações sobre o perfil da população, 
suas preferências de comunicação, suas percepções sobre onde moram e sobre o Polo 
Petroquímico. Os parâmetros da pesquisa foram determinados por metodologia estatística, 
que assegurou a quantidade necessária de pessoas para representar o universo determinado, 
com resultados seguros e imparciais.

A fase qualitativa, realizada entre setembro e outubro, contemplou 50 entrevistas com 
formadores de opinião, como representantes do poder público, jornalistas, profissionais 
da área de educação e líderes comunitários. Entre as lideranças, participaram membros 
do Conselho Comunitário Consultivo (CCC) e pessoas influentes indicadas pelos próprios 
moradores que responderam ao questionário. 

Além da pesquisa, foi feito um extenso levantamento sobre a ocupação territorial na área 
do estudo, um raio de 2 km a partir das fronteiras das fábricas instaladas no Polo. Foram 
mapeados mais de 100 mil imóveis residenciais, comerciais e industriais e identificadas  
todas as unidades de saúde e educação (pública e privada) localizadas nos bairros no 
entorno do Polo.

Ampliando a comunicação com os moradores 

Indústria para além dos muros 

Informativo Impresso e Portas Abertas 

Conhecendo os vizinhos
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https://cofipabc.com.br/
https://www.facebook.com/poloabc
https://cofipabc.com.br/newsletter.asp

