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RESUMO
A padronização e certificação nos procedimentos parece ser uma das saídas encontradas
pelas empresas para garantir que sua atividade está se atentando quanto a questão do
impacto ambiental. Aquelas implementação prescinde de agentes que influenciam neste
processo, aqui chamados de stakeholders prol sustentabilidade, Neste contexto a
presente pesquisa objetivou analisar de que forma as empresas da cadeia da
bovinocultura de corte sul matogrossensse, especificamente os matadouros, estão
integrando práticas de gestão ambiental com a adoção das certificações ambientais. Para
tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a associação da agroindústria
bovina do estado a fim de identificar as empresas que estão em conformidade com a
proposta de desenvolvimento sustentável. Por conseguinte, foi identificado que não
obstante o empenho da diretoria em promover a padronização dos procedimentos prol
sustentabilidade nos frigoríficos, vê-se que a certificação ambiental está aquém de ser
uma realidade prática no contexto pesquisado.
RESUMO EXPANDIDO
O desenvolvimento sustentável já não está mais limitado aos países
desenvolvidos, sendo implementado em diversas organizações ao redor do globo. A fim
de se adequar, a adoção de procedimentos padronizados parece ser uma das saídas
encontradas pelas empresas, pois através deles as firmas se certificam de medidas
protetivas, tidas já como emergenciais, em relação ao meio ambiente. A emergência
conferida a tais medidas surgiu em razão das inúmeras praticas predatórias dos recursos
naturais ocorridas desde o início da industrialização, justificada pelo crescimento
econômico desenfreado.
Essa problemática engendrou o presente estudo onde objetivou-se analisar de
que forma as empresas da cadeia da bovinocultura de corte sul matogrossensse estão
integrando práticas de gestão ambiental, já exigidas legalmente, com a adoção das
certificações ambientais.
Neste intuito, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre: os primórdios das
discussões acerca do desenvolvimento sustentável; a gestão ambiental, desde seu
conceito até como sua implementação vem sendo realizada nas organizações; sobre a
contextualização mundial das certificações ambientais, bem como aqui no Brasil, sua
definição e aplicação na prática; e por fim a influencia que os stakeholders imprimem
na sua promulgação.
A solução para o problema apresentado ja foi conferida no encontro do equilíbrio
entre o crescimento econômico e o desenvolvimento ambiental. A economia ecológica
explica que há convergência entre estes, já que “o valor econômico total de um recurso
ambiental compreende a soma dos valores de uso e do valor de existência do recurso
ambiental” (MAY; LUSTOSA; VINHA 2003, p.7).
O uso desmedido de tais recursos poderá engendrar um colapso na economia,
motivo pelo qual foi realizada uma reunião em Estocolmo em 1972 a pedido da
Organização das Nações Unidas, que por um apelo solicitou um relatório da situação

ambiental, pois a degradação já demonstrava os índices alarmantes dos acidentes
ecológicos, urgindo um novo rumo a ser tomado pelas organizações.
Vale destacar que naquele encontro de 1972, o conceito de desenvolvimento
sustentável restou definido como meio de “assegurar a satisfação das necessidades do
presente,sem comprometer a habilidade das futuras gerações de satisfazerem suas
próprias necessidades”; as questões que deste conceito emerge são: o que é necessidade
do presente e como evitar o comprometimento? (BRUNDTLAND, 1991)
Certo é que tal processo visa a sustentabilidade, ou melhor, o desenvolvimento
sustentável, sendo que a necessidade presente e comprometimento futuro estão calcados
no tripé daquele desenvolvimento, mundialmente conhecido como triple bottonline, que
consiste na base do desenvolvimento sustentável; o entendimento da relação entre cada
pé é, por fim, a definição de desenvolvimento sustentável.
Na imagem que segue Hoff (2010) contextualiza os desenvolvimentos do tripé,
elencando quais os objetivos das relações entre eles, ou seja, ela faz uma interação
partindo de um pé ao outro.

(Hoff, Figura 2: Algumas interações entre os fatores econômico, social e ambiental Fonte: OECD (2001,
p. 37).

Na prática, para tal mudança há agentes que influenciam neste processo, aqui
chamados de stakeholders prol sustentabilidade, que serão tratados no presente trabalho
como os principais colaboradores na promulgação de certificações ambientais, são eles:
as instituições, a Administração Pública, o mercado interno e externo, as organizações
não governamentais, dentre outros. Importante destacar que os stakeholders são
caracterizados como todo e qualquer indivíduo ou grupo capaz de intervir direta ou
indiretamente nas decisões das organizações, sendo que o uso do termo
stakeholdersteve seu início na década de 1980 e o avanço da discussão em torno do
tema originou diferentes modos de definir quem seriam esses agentes (AZEVEDO,
2011).
É de suma importância conceituar tal terminação, já que são estes os atores
principais para a emissão das certificações ambientais. Partindo de conceitos mais
abrangentes, passando por subdefinições e exemplificações com o intuito de facilitar o
entendimento do termo, os autores se complementam e apresentam pequenas
divergências há mais de 20 anos.
Freeman (1984) foi o pioneiro em tal abordagem, sendo que em seu trabalho sobre
governança corporativa acaba por definir stakeholders como os indivíduos ou
organizações que afetam ou são afetados por objetivos e/ou problemas criando uma
possibilidade infinita de atuação dos mesmos (HOFF, 2008); já Clarckson (1995), outro
pioneiro distingue os stakeholders entre voluntários e involuntários.

Como dito, é através da influencia destes agentes que as certificações ambientais
tem tomado grande valia no comercio. No trabalho de Fikru (2014) resta evidente que
as empresas passam por pressões internas e externas para se certificarem, externa por
parte do mercado e interna por parte dos próprios funcionários que reivindicam melhor
condição de trabalho, vez que esta é um dentre vários benefícios trazidos pelo processo
de certificação. Desta forma, por ser o desenvolvimento sustentável baseado no tripé do
desenvolvimento, os certificados alcançam então tanto o ambiental como o social.
Já no que diz ao econômico, a contribuição de tal processo pode ser analisada por
várias perspectivas. Husted et al (2014) procuraram demonstrar que a “disposição em
pagar pelo prêmio”, nomenclatura conhecida como willingnesstopaytheprice (WTP), e
no caso o premio seria a certificação ambiental, é uma questão muito relevante quando a
empresa procura certifica-se, porém não há ainda na literatura de hoje estudos
comparativos de atitudes ambientais, que no caso seria a opção por produtos verdes, e a
WTP.
Outra questão acerca das certificações não menos importante que as discutidas até
agora é a governamental. Deve ser observada a diferenciação entre as certificações
públicas e as privadas, já que aquelas emanam da Administração desde a publicação de
leis à regulamentos que protegem o meio ambiente e essas são instituídas
facultativamente pela própria empresa. (JANSSEM, 2014)
Como resultado, foi verificado que o Governo do estado de MS sanciou uma lei
que beneficia os municípios através do ICMS Ecológico, cujos frigoríficos estivessem
certificados, bem como que há empenho da diretoria da associação orientando os
empresários e promovendo a padronização dos procedimentos prol sustentabilidade nos
frigoríficos. Apesar da influência destes stakeholders há uma grande resistência por
parte dos empresários uma vez que a implementação da certificação ambiental requer
custeio na inovação, investimento na reeducação dos colaboradores, no modus operandi
desses, além de uma reestruturação do processo como um todo. Face ao exposto, vê-se
que a certificação ambiental ainda está aquém de ser uma realidade prática no contexto
pesquisado.
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