
Três pilares sustentaram a criação do COFIP ABC: Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), 
Relações Insti tucionais e Sinergia. Esses pilares serviram de base para o Planejamento Estra-
tégico, cujo objeti vo foi propiciar um alinhamento e engajamento entre as empresas as-
sociadas. Todo o trabalho foi desenvolvido com o foco de integrar interesses em torno de 
objeti vos comuns para gerar mais valor a todos os envolvidos, assim como ao próprio Polo 
Industrial do Grande ABC, tendo como públicos de interesse prioritários os funcionários das 
empresas que fazem parte do COFIP, a Comunidade do entorno e o Poder Público. 

Para fomentar o desenvolvimento sustentável do Polo Industrial do Grande ABC por meio 
de sinergias entre empresas e os públicos de interesse com foco na perpetuidade, foram 
criados seis objeti vos estratégicos, que são governança corporati va; atrati vidade e susten-
tabilidade do Comitê; refi namento contí nuo do nível de segurança, saúde e confi abilidade 
das instalações; desenvolvimento de sinergias entre os geradores de valor; estabelecimento 
de um relacionamento transparente e confi ável com moradores do entorno; e garanti a da 
representati vidade do COFIP ABC e de seus associados junto aos públicos de interesse.

ESTRUTURAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Publicação eletrônica bimestral do COFIP ABC desti nada a funcionários das empresas associadas 
edição 02 – novembro/dezembro de 2016

COFIP ABC INGRESSA EM COMISSÃO 
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Desde novembro, o COFIP ABC passa a fazer parte da Subcomissão Regional de Preven-
ção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos 
Perigosos da Região do Grande ABC do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A Sub-
comissão é formada, ainda, por insti tuições públicas como Defesa Civil, Corpo de Bom-
beiros, SAMU, Polícia Militar e Polícia Civil. Segundo o gerente executi vo do COFIP ABC, 
Francisco Ruiz, o ingresso do Comitê permiti rá o avanço e a manutenção dos planos de 
trabalho em desenvolvimento para o Polo Petroquímico do ABC. 

A expectati va é implantar, junto a essas insti tuições públicas, o Plano de Conti ngência do 
Polo, que estabelece normas e procedimentos para a evasão das fábricas em situações 
de emergência, e o Plano de Emergência para a Comunidade, que apresenta normas e 
procedimentos para o controle de situações de emergência nas comunidades vizinhas. 
Além disso, há perspecti va de se criar protocolos ou acordos de cooperação para a ma-
nutenção dos trabalhos.   

O gerente do Complexo Industrial da Oxiteno, em Mauá, Claudemir Peres, é o novo 
presidente do COFIP para a gestão 2017-2018. O executi vo tem 30 anos de experiência 
no segmento petroquímico, com atuação nas áreas de Saúde, Segurança, Meio Am-
biente, Qualidade, Responsabilidade Social, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A 
nova diretoria é composta também pelos diretores Carlos Roberto Barbeiro Lima, ge-
rente regional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para a América do Sul da Cabot, 
e Alberto Amano, gerente de produção da Unidade de Insumos Básicos da Braskem.

A meta é colocar em práti ca os seis objeti vos do plano estratégico do COFIP ao longo 
de 2017 e, com isso, iniciar a transformação do Polo do Grande ABC na gestão indus-
trial. Além disso, há projetos que visam ampliar o número de empresas associadas, 
agregando ainda mais valor para o grupo. “Quero agradecer a gestão do Antonio Emilio 
Simões Meireles, da Braskem, pelo excelente trabalho realizado à frente da presidência 
anterior”, afi rma Claudemir Peres. 

www.cofi pabc.com.brDúvidas e sugestões: adbringel@companhiadeimprensa.com.br

O QUE JÁ FOI FEITO EM 2016
Contratação de consultoria para formação de Conselho Comunitário Consulti vo (CCC);

Criação de estrutura funcional para execução do Planejamento Estratégico com a 
formação de equipes técnicas, comandadas por representantes do conselho do COFIP 
ABC;

QUEM É QUEM NO COFIP ABC

É líder mundial em gases, tecnologias 
e serviços para a indústria e a saúde. 
Está presente no Brasil desde 1945, 
onde emprega mais de 1.200 profi ssio-
nais, distribuídos em 80% dos estados 

brasileiros. Inovamos em mais de 64 setores, da indústria até a saúde 
hospitalar e domiciliar, atendendo às crescentes demandas do país e as 
necessidades de nossos clientes, com comprometi mento de longo prazo. 
www.airliquide.com.br

Companhia global líder em ti ntas 
e revesti mentos e uma das prin-
cipais produtoras de especialida-
des químicas mundiais, a empre-
sa fornece produtos inovadores 

para indústrias e consumidores no mundo inteiro. O portf ólio inclui 
marcas conhecidas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens, Internati o-
nal e Eka. Com sede em Amsterdã, na Holanda, e operações em mais 
de 80 países, a empresa tem 50 mil funcionários capazes de aten-
der às crescentes demandas de um mundo em constante evolução. 
www.akzonobel.com/br

Contratação de Assessoria de Comunicação e de Governança Corporati va;

Cerca de 140 profi ssionais alocados em equipes técnicas e nas Comissões 
de SSMA, Relações Insti tucionais e Comunicação, Recursos Humanos, 
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) e Plano de Auxílio Mútuo Médico (PAME). 

NOVA DIRETORIA ASSUME 
PARA GESTÃO 2017/2018 

A parti r desta edição, os leitores conhecerão um pouco mais de cada 
empresa associada ao COFIP ABC. A empresas serão apresentadas em 
ordem alfabéti ca.

Da esq.: Alberto Amano, Claudemir Peres e Carlos Roberto Barbeiro Lima


