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“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com 

classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem mais se atreve. E a vida é 

muito curta para ser insignificante”. Charles Chaplin 
  



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao longo dessa caminhada há muito que agradecer, foram tantas as pessoas que 

acompanharam o percurso solitário do mestrado. 

Deus em sua infinita bondade e misericórdia que nos coloca sempre no caminho 

certo e permite erros e acertos para que aprendamos. Nossa Senhora – “Pede à Mãe que 

o Filho atende”. 

Aos ensinamentos de amor, trabalho e retidão de caráter, ao incentivo, motivação 

e apoio dos meus pais Marlene e Roberto, pelas longas conversas, por torcerem por mim 

e tornarem tudo isso possível. Amo vocês. 

Aos meus irmãos Marcos e Marcelo, mesmo longe, mas com o coração sempre 

perto, as longas horas de conversa, pelo apoio e incentivo. Obrigada meus irmãos. 

Aos meus avós maternos, Prudêncio e Lícia, que sempre abençoaram e confiaram 

nas minhas escolhas e decisões, sempre estão de olho na caminhada que percorro.  

Aos meus avós paternos, Nicon e Lourdes, que me ensinaram que o sorriso é o 

maior presente que damos à alguém, e que o amor está acima de tudo. Minha avó Lourdes 

com suas mensagens diárias pelo “zap zap”, as orações e missas. 

A minha preferida, tia Lídia, longe dos olhos e perto do coração, com quem 

poderia aprender o valor da doçura? A dona do coração mais lindo que já vi. Não foi fácil 

perder você durante essa jornada do mestrado. Ah! Tia, você faz tanta falta. 

Minhas amigas mais que especiais, Neiva e Edith, quanta honra poder chamar as 

minhas intercessoras de amigas, temos uma relação de mães e filha, que eu amo. Eu sou 

o que aprendi com vocês. 

Não menos especial, a minha dupla dinâmica, Bruninha, minha amiga e defensora 

desde o nosso primeiro dia de aula na graduação em Administração. Sou feliz por ter você 

na minha vida, por você fazer parte das minhas conquistas e eu das suas. 

Ao meu querido amigo e mestre, Professor Dr. Ivan de Souza Dutra, você é 

responsável por eu estar aqui, quantas conversas, quantos ensinamentos, meu espelho, é 

Professor, foi você quem me ensinou os primeiro e importantes passos da vida acadêmica. 

Muito obrigada! 

Professor Dr. Marcos de Castro, é professor você foi e será sempre um grande 

apoio, obrigada pelas inúmeras conversas, por me ajudar antes e durante essa caminhada. 

Professor Dr. Fernando Franco Netto, escolhido para orientar esse trabalho. 

Obrigada pelas longas conversas e por aceitar caminhar comigo. 



5 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Fatores Sistêmicos ......................................................................................... 24 
Quadro 2: Cadeia Produtiva Simplificada ...................................................................... 27 

Quadro 3: Direcionadores de Competitividade Organizacional ..................................... 28 
Quadro 4: Princípios para a Sustentabilidade Ambiental ............................................... 32 
Quadro 5: Dimensões Social, Econômica e Ambiental .................................................. 34 
Quadro 6: Dimensões, Variáveis, Indicadores e Subindicadores de Análise da 

Sustentabilidade Ambiental ............................................................................................ 36 

Quadro 7: Tipos de Certificação ..................................................................................... 38 
Quadro 8: Certificação Quanto à Adesão ....................................................................... 39 
Quadro 9: Natureza da Certificação ............................................................................... 40 
Quadro 10: Benefícios da Certificação ........................................................................... 43 
Quadro 11: Categorias Teóricas de Análise ................................................................... 47 

Quadro 12: Publico da Pesquisa ..................................................................................... 49 

Quadro 13: Síntese dos Métodos de Pesquisa da Dissertação ........................................ 51 

Quadro 14: Status do PACR ........................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fatores Determinantes da Competitividade .................................................... 19 
Figura 2: Fatores Empresarias ........................................................................................ 20 

Figura 3: O Triângulo da Competitividade Estrutural .................................................... 23 
Figura 4: Condições de Competitividade de Cadeias Agroindustriais ........................... 26 
Figura 5: Equilíbrio Dinâmico da Sustentabilidade ....................................................... 33 
Figura 6: Esquema Geral do Processo de Certificação .................................................. 41 
Figura 7: Organograma do Programa Agrária de Certificação Rural ............................. 55 

Figura 8: PDCA .............................................................................................................. 56 
Figura 9: Implantação do PACR .................................................................................... 58 
Figura 10: Certificação da Propriedade .......................................................................... 59 
Figura 11: Resultado do 5S ............................................................................................ 64 
Figura 12: Saúde e Segurança Ocupacional ................................................................... 74 

Figura 13: Caixa Separado de Óleo e Graxa .................................................................. 78 

Figura 14: Lixeiras para Separação do Lixo ................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

SUMÁRIO 

RESUMO..........................................................................................................................i 

ABSTRACT.....................................................................................................................ii 

RESUMEN......................................................................................................................iii 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 11 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA .............................................................................. 11 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 14 

1.3 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 14 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................... 16 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 18 

2.2 COMPETITIVIDADE .......................................................................................... 18 

2.2.2 Competitividade na Agricultura .................................................................... 25 

2.3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .............................................................. 29 

2.4 CERTIFICAÇÃO ................................................................................................. 37 

2.4.2 Certificação na Agricultura ........................................................................... 42 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................ 45 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .................................................................... 45 

3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE ............................................................................. 46 

3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................. 48 

3.4 SÍNTESE DA PESQUISA ................................................................................... 50 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................ 52 

4.1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA AGRÁRIA DE CERTIFICAÇÃO 

RURAL ....................................................................................................................... 52 

4.2 A COMPETITIVIDADE RESULTANTE DO PACR ......................................... 60 

4.3 AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL RESULTANTES DO PACR 

.....................................................................................................................................75 

4.4 RELAÇÃO ENTRE A COMPETITIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS QUE ADERIRAM AO PACR ...... 86 

5 CONSIDERAÇÕES .................................................................................................. 90 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 95 

APÊNDICES ...............................................................................................................104 

 

 

 

  

 

 



8 

 

RESUMO 

 

GRUBA, M. C. Competitividade e sustentabilidade ambiental em propriedades rurais: o 

Programa Agrária de Certificação Rural. Guarapuava: Universidade Estadual do Centro 

Oeste, 2016.  

 

Este trabalho surgiu devido ao fato de não encontrar-se estudos sobre certificação de 

propriedade rurais na região de Guarapuava-PR. Diante disso, o objetivo da pesquisa é 

analisar a relação entre a competitividade e a sustentabilidade ambiente de propriedades 

rurais que aderiram ao Programa Agrária de Certificação Rural. Para a realização da 

pesquisa buscou-se  conhecer e descrever o Programa Agrária de Certificação Rural, além 

de verificar como o programa contribui na gestão da propriedade e analisar se contribui 

para a competitividade das propriedades rurais, por fim identificar de que maneira atua 

nas ações de sustentabilidade ambiental. Diante dos objetivos traçados, geral e 

específicos, a estratégia mais indicada para a pesquisa, foi o estudo de caso, por meio de 

métodos qualitativos, em que foram realizadas entrevistas gravadas com os responsáveis 

pelo programa de certificação, com Produtores rurais e responsáveis pela implantação do 

programa. Os resultados da pesquisa apontam que os fatores internos da empresa 

conduzem a competitividade, na área de gestão observou-se que o programa de 

certificação contribui com a gestão da propriedade uma vez que permite ao Produtor 

trabalhar de maneira organizada e de maneira segura com a utilização de equipamentos 

de segurança. Tais ações estão relacionadas com a busca por melhor produtividade dentro 

das propriedades rurais. Já com relação as ações de sustentabilidade ambiental, observou-

se que não se trata da principal preocupação do Produtor, também não foi o principal 

objetivo ao aderir ao programa de certificação, as ações realizadas acontecem devido às 

exigências do programa e legais, assim, encontrou-se ações para não contaminação do 

solo, coleta seletiva, bem como separação e destinação dos resíduos, e também a análise 

de potabilidade da água, que é consumida pelos colaboradores que residem nas 

propriedades. Por sua vez, no que tange aos resultados da análise da relação entre 

competitividade e sustentabilidade ambiental, o Produtor é ‘bem visto’ no mercado 

quando desenvolve ações ambientais e isso conduz a competitividade, porém o meio 

ambiente não é o principal foco dos Produtores. Não se encontrou propriedade certificada 

ou em processo de implantação do programa na área ambiental, além disso, observou-se 

nas falas que os investimentos são considerados altos nas ações que envolvem o meio 

ambiente e o não há retorno financeiro.   

 

Palavras-Chave: Certificação; Competitividade; Sustentabilidade Ambiental; Programa 

Agrária de Certificação Rural 
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ABSTRACT 

 

GRUBA, M. C. Competitiveness and environmental sustainability in rural properties: 

Agraria Rural Certification Program. Guarapuava: Universidade do Centro Oeste, 2016.  

 

This research is justified by the lack of scientific studies about rural properties’ 

certification in Guarapuava-PR region. Therefore, this research aims to analyze the 

relationship between competitiveness and environmental sustainability of rural properties 

that have joined the Agraria Rural Certification Program. To the research 

accomplishment, it sought to know and describe the Agraria Rural Certification Program, 

besides to verify how it contributes in the management of properties and analyze whether 

it contributes to the competitiveness in rural properties, lastly identify in which way it 

acts in the environmental sustainability actions. Before the planned objectives, general 

and specifics, the most appropriated strategy for the research was the case study, through 

qualitative methods, which were conducted taped interviews with the responsible for the 

certification program, with the rural producers and the responsible for the implementation 

of the program. The survey results indicate that the internal factors of the company lead 

to competitiveness, in the management area was observed that the certification program 

contributes to the management of the property, as it allows the producer to work in an 

organized and safe manner with the use of safety equipment. Such actions are related to 

the search for better productivity on rural properties. In relation to environmental 

sustainability actions, it was observed that this is not the main concern of the producer, 

was also not the reason that led him to join the certification program, the actions taken 

are done due the legal requirements and the program requirements, so it was found out 

actions to do not contaminate the soil, selective collection, as well as separation and 

disposal of waste and also potability of water analysis that is consumed by resident 

employees in properties. Regarding the analysis of the results of the relationship between 

competitiveness and environmental sustainability, the producer is 'well-regarded' in the 

market when he develops environmental actions and this leads to competitiveness. There 

was no certified property or in an implementation program process in the environmental 

area, in addition, it was noted in the reports that investments are considered high in actions 

involving the environment and there is no financial return. 

 

Key-Words: Certification, Competitiveness, Environmental Sustainability, Agraria 

Rural Certification Program 
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RESUMEN 

 

GRUBA, M. C. Competitividad y sostenibilidad ambiental en las propiedades rurales: el 

programa de certificación rural agraria. Guarapuava: Universidade Estadual do Centro 

Oeste, 2016.  

 

Este trabajo surgió de la imposibilidad de encontrar estudios sobre la certificación de la 

propiedad rural en la región de Guarapuava-PR. Por lo tanto, el objetivo de la 

investigación es analizar la relación entre la competitividad y la sostenibilidad ambiental 

de propiedades rurales que se han unido al programa agrario de Certificación rural. Para 

la investigación trató de comprender y describir el programa agrario de Certificación 

rural, y ver cómo el programa contribuye a la gestión de la propiedad y examinar si 

contribuye a la competitividad de las explotaciones, con el fin de identificar la forma en 

que opera en las acciones de sostenibilidad del medio ambiente. Sobre los rastros, los 

objetivos generales y específicos, la estrategia más adecuada para la investigación fue el 

estudio de caso, a través de métodos cualitativos, en los que se llevaron a cabo entrevistas 

grabadas con los responsables del programa de certificación con los agricultores y 

responsables de la ejecución programa. Los resultados del estudio indican que los factores 

internos de la empresa conducen a la competitividad en la gestión observaron que el 

programa de certificación contribuye a la gestión de la propiedad, ya que permite al 

productor para trabajar de una manera organizada y segura utilizando equipo de 

seguridad. Tales acciones están relacionadas con la búsqueda de una mejor productividad 

dentro de las propiedades rurales. En relación con las acciones de sostenibilidad 

ambiental, se observó que esta no es la principal preocupación del productor, tampoco 

era el objetivo principal para unirse al programa de certificación, las medidas adoptadas 

a cabo debido a los requisitos del programa y legal por lo tanto se encuentran Si las 

acciones no a la contaminación del suelo, la recogida selectiva y la separación y 

eliminación de residuos, así como el análisis de potabilidad del agua, que es consumida 

por los empleados que residen en las propiedades. A su vez, en relación con el análisis de 

los resultados de la relación entre la competitividad y la sostenibilidad del medio 

ambiente, el productor está "bien considerada" en el mercado en el desarrollo de acciones 

ambientales y esto lleva a la competitividad, pero el ambiente no es el foco principal de 

los productores. No hubo un proceso propiedad o programa de aplicación certificado en 

el área del medio ambiente, además, se observó en los informes que las inversiones se 

consideran de alto en las acciones que involucran el medio ambiente y no hay retorno 

financiero.  

 

Palabras-clave: Certificación; Competitividad; Sostenibilidad ambiental; Programa 

Agrária de Certificación Rural 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

As mudanças no cenário econômico são acontecimentos dinâmicos que exigem 

agilidade de resposta por parte das organizações, e nesse movimento os gestores buscam 

ferramentas de gestão com o objetivo de responder as ações do ambiente em menor 

período de tempo e de forma efetiva. 

Nesse contexto, as necessidades socioeconômicas de competitividade no 

mercado, exigências em relação à qualidade e origem dos produtos, a busca por ações 

voltadas ao meio ambiente e a satisfação das necessidades dos clientes, conduzem a um 

cenário de ações e reações das organizações, que têm como objetivo responder às 

demandas do ambiente.  

Logo, pode ser observada uma relação de troca com o meio, que na visão de 

Lawrence e Dyer (1981), refere-se à adaptação da organização e pode ser vista como um 

processo de reciprocidade, isto é, um ajuste entre a organização e o ambiente no qual está 

inserida. Nesse sentido, Mintzberg (1995, p. 139) define ambiente como tudo o que está 

fora da organização, “[...] a tecnologia, a natureza de seus produtos, os clientes e 

competidores, a localização geográfica, o clima econômico, político, e mesmo o 

meteorológico, nos quais deve operar, e assim por diante [...]”, são elementos que 

possuem relação com a organização.  

O ambiente é considerado complexo e passível de mudanças inesperadas em seu 

contexto, o que o torna imprevisível. Para Motta e Vasconcelos (2008, p. 368) é um “[...] 

conjunto de forças externas que influenciam o modo pelo qual as organizações funcionam 

e obtêm recursos[...]”, nesse sentido, o contexto no qual a organização está é considerado 

um ambiente em constante mudança. 

Beuren, De Oliveira Czesnat e Silva (2013, p. 383) afirmam que há necessidade 

de adaptação da empresa ao meio no qual está inserida, para isso é preciso que haja “[...] 

relação entre o ambiente e as técnicas administrativas que serão utilizadas para o alcance 

dos objetivos da empresa”, pois alguns eventos são responsáveis por mudanças na gestão 

das organizações e podem ser considerados fatores decisivos para a sobrevivência.  

Soares (2011, p. 34) afirma que a incerteza gerada pelo ambiente é “[...] 

compreendida como a capacidade das organizações em antecipar o futuro [...]”. Segundo 

Alexander (1991) as organizações possuem habilidades para adaptar-se às mudanças, 
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uma vez que o equilíbrio entre o ambiente, as práticas de gestão e as ações estratégicas 

contribuem para a eficiência da organização. 

De acordo com Sausen et al (2015, p. 96) “a complexidade do momento atual tem 

exigido das organizações uma prática de gestão mais profissionalizada para enfrentar os 

desafios que o mercado lhes impõe”. Nesse contexto, as exigências do ambiente 

contribuem em alguns aspectos para que as organizações desenvolvam estratégias de 

negócios, essas podem estar relacionadas à busca da satisfação das necessidades dos 

clientes e a abertura de novos mercados, que de acordo com Cantelle et al (2013, p. 176)  

“em decorrência da abertura dos mercados e da necessidade de ser competitiva, a 

agricultura brasileira passa de forma contínua por grandes transformações”, pois segundo 

Prado (2014, p. 14) “[...] a agroindústria busca atender a maioria dos consumidores (que 

está cada vez mais exigente em relação à qualidade dos alimentos oferecidos no mercado), 

cobrando dos Produtores a procedência dos produtos [...]”, o que conduz à mudanças na 

cadeia produtiva. 

Para atender às mudanças necessárias no campo, busca-se por uma produção 

sustentável, assim Fonseca (2012) elenca elementos para o desenvolvimento rural 

sustentável, são eles: satisfazer as necessidade humanas; elevar a qualidade ambiental; 

trabalhar de maneira eficiente nas propriedades rurais, e otimizar os recursos sejam eles 

renováveis ou não; buscar a viabilidade econômica das atividades realizadas nas 

propriedades; e promover a qualidade de vida dos trabalhadores rurais. 

As ações elencadas pelo autor supracitado, podem ser observadas nos programas 

de certificação, como exemplo, pode-se citar as certificações ambientais que de acordo 

com Cabral (2013, p. 20) “[...] emergem como uma proposta de monitoramento da 

produção, com o intuito de evitar que atividades prejudiciais ao meio ambiente e à 

sociedade sejam incorporadas no processo produtivo [...]”.   

Assim, para Fonseca (2012, p. 24) “a sustentabilidade ambiental é o conceito que 

busca trazer um alcance prático a esse enunciado objetivo de desenvolvimento rural 

sustentável [...]”.  

No sentido de satisfazer as necessidades dos clientes e responder as exigências 

determinadas pelo ambiente, Del Cistia (2015, p. 39) afirma que “o processo de 

certificação é fundamental nesse novo ambiente competitivo, pois visa assegurar aos 

mercados alvo a conformidade às regras estabelecidas pelas normas técnicas, tornando o 

produto aceitável nos mercados, com atratividade e valor elevados” e que, segundo 
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Canozzi (2012), surgiu da necessidade de regulamentar os produtos comercializados entre 

países.  

No mesmo sentido para Lopes e Saraiva (2009), as normas de certificação têm sua 

origem na necessidade de responder as exigências do mercado internacional por meio de 

um conjunto de procedimentos para responder a qualidade e, assim, satisfazer os desejos 

dos que estão inseridos no ambiente.  

Para Silva e Petterson Neto (1997, p. 105) a certificação de produtos agrícolas 

refere-se a um “[...] conjunto de ações que visam garantir a qualidade e a procedência de 

determinado(s) produto(s) aos consumidores e comércio/indústria”, isso justifica a busca 

e a utilização de programas de certificação. Nesse sentido Rodrigues (2013, p. 44), afirma 

que a “[...] diferenciação pode gerar agregação de valor ao produto certificado bem como 

ao seu Produtor, especialmente em mercados mais exigentes ou esclarecidos”.  

Além disso, a certificação pode conduzir a competitividade uma vez que para 

Lourenzani, Lourenzani e Pigatto (2011), ela pode ser vista como estratégia, pois os 

programas de certificação atuam como ferramentas de gestão, e contribuem com a 

melhoria dos processos produtivos, a exemplo, na visão de Cunha; Saes; Mainville 

(2013), a redução de custos, de desperdício, na gestão da empresa proporcionam melhor 

organização do negócio e do ambiente de trabalho. 

Na visão de Binda (2014, p. 84) “a competitividade pressiona a eficiência dentro 

de certos limites estruturais em que os agentes reagem frente às situações econômicas 

geradas pelo mercado, frente às situações relacionais no mundo social e em face às 

situações ambientais também”.  

Assim, o objetivo que conduz esta pesquisa é analisar a relação entre a 

competitividade e a sustentabilidade ambiental de propriedades rurais que aderiram ao 

Programa Agrária de Certificação Rural.  

O Programa Agrária de Certificação Rural é um programa com base em 

ferramentas de gestão, específico de uma cooperativa agroindustrial, tem como objetivo 

apresentar ao cliente a origem do produto. Para isso as certificações ocorrem em cinco 

áreas: 5S; Gestão de Rotinas; Gestão de Pessoas; Saúde e Segurança Ocupacional e 

Gestão Ambiental. 

Logo, busca-se responder: Qual a relação entre a competitividade e a 

sustentabilidade ambiental de propriedades rurais que aderiram ao Programa Agrária de 

Certificação Rural? Para a delimitação da pesquisa, o estudo foi realizado com Produtores 
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rurais, associados à cooperativa mantenedora que já possuem ou estão em processo de 

certificação. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a relação entre a competitividade e a sustentabilidade ambiental de propriedades 

rurais que aderiram ao Programa Agrária de Certificação Rural.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Descrever o Programa Agrária de Certificação Rural; 

b. Verificar como o Programa Agrária de Certificação Rural contribui na gestão da 

propriedade; 

c. Analisar como o Programa Agrária de Certificação Rural contribui para a 

competitividade das propriedades rurais; e 

d. Identificar de que maneira o Programa Agrária de Certificação Rural atua nas ações de 

sustentabilidade ambiental  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Vicente (2012, p. 13) afirma que “o agronegócio é um dos mais importantes 

setores econômicos do país pela essencialidade, pelas extensões territoriais que ocupa, 

pela geração de empregos, e pela exploração direta do meio ambiente [...]”, porém gera 

resultados negativos devido ao fato de utilizar defensivos químicos e a realização das 

queimadas e, em alguns casos, as condições inadequadas de trabalho. 

Para Kaufmann et al (2009), Zinati (2002) e Wood et al (2006) a agricultura 

convencional altera a capacidade do ecossistema de fornecer elementos essenciais para 

sobrevivência humana dentre eles se destacam: alteração no clima; poluição da água; 

perda da biodiversidade; e esgotamento dos recursos naturais.  

Com o objetivo de minimizar tais problemas, Fornazier e Waquil (2011, p. 361) 

afirmam que “as mudanças na produção agrícola estão sendo cada vez mais direcionadas 

por fatores externos. Dessa forma, o setor produtivo necessita organizar-se para atender 

às novas exigências”. Nesse sentido, Kaufmann et al (2009) afirmam que para responder 
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às exigências do ambiente, é preciso desenvolver uma agricultura sustentável, para 

diminuir o impacto ambiental e garantir a segurança alimentar. Além disso, as empresas 

têm buscado inserir em suas estratégias de negócios e de gestão o desenvolvimento 

sustentável a fim de reduzir não só o (des) equilíbrio no aspecto ambiental, como também 

equilibrar o capital humano, natural e econômico (BM&FBOVESPA, 2010). 

Nesse sentido, para Alcantara (2010, p. 9) “as condições do desenvolvimento rural 

induziram a um ‘novo’ modelo de agricultor caracterizado pela aplicação de estratégias 

empresariais complexas”, que conduz o Produtor rural a desenvolver competências 

administrativas, isto é, orienta à busca por ferramentas de gestão.  

Os empresários rurais procuram organizar suas atividades com o objetivo de 

atingir maior eficiência e eficácia nos processos produtivos por meio de ferramentas de 

gestão, e que resultem em maior competitividade. As reestruturações contribuem, 

também, para o desenvolvimento de habilidades e capacitação dos gestores e dos 

colaboradores, de acordo com Jank e Galan (1999) e Santos (1988).   

Assim, para esse estudo, o termo competitividade será tratado como a capacidade 

de competir, de acordo com Freitas e Lesca (1992, p. 92-93) “[...] não é aquela que se 

pode constatar nos resultados de exercícios passados; a preocupação aqui é com a 

competitividade de exercícios futuros [...]”, o que significa desenvolver ações que 

assegurem uma competitividade futura, nesse contexto, os autores afirmam que a 

organização deve aproveitar as oportunidades. Logo, segundo Formazier e Waquil (2011) 

a produção agrícola necessita adequar-se às novas tendências para atender as exigências 

com relação aos aspectos de segurança alimentar e, assim, permanecer no mercado em 

que atua ou inserir-se em novos mercados.  

Com o objetivo de atingir tais objetivos, surgem os programas de certificação, que 

têm como função “atestar a composição de um produto devido à presença de elementos 

que ofereçam certo nível de qualidade ou que o produto foi elaborado segundo um 

determinado procedimento ou método de fabricação”, afirma Trentini (2012, p. 81). 

Além disso, programas de certificação voltados para a agricultura segundo Araújo 

(2011, p. 14) “[...] fazem parte do cenário moderno com foco na sustentabilidade. Esses 

programas estão claramente direcionados à sustentabilidade ecológica, provocando 

diversas alterações no processo produtivo e na estrutura das empresas que recebem o selo 

de qualidade”. 

Nesse sentido, Ariedi Junior (2013, p. 81) afirma que nas propriedade rurais 

existem ações que são primordiais para a “[...] certificação de uma determinada atividade 
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ou produto, tais como a adoção de práticas conservacionistas, a manutenção da reserva 

legal de vegetação nativa, as condições de trabalho na propriedade e as proteções de 

mananciais e margens de corpos hídricos”. 

Na visão de Silva e Petterson Neto (1997, p. 106), para que a certificação aconteça 

existem dois pressupostos: “[...] um mercado consumidor de produtos que possuem 

qualidade considerada diferenciada e padrões de qualidade que atestem essa diferença em 

relação a outros produtos disponíveis”. Diante disso, Rodrigues (2013 p. 44) afirma que 

a “certificação é uma tendência, mas temos que inserir nossos modelos nos padrões 

globais, sem engolir regras que sejam impostas de fora para dentro: devemos criar 

sistemas de certificação que se apliquem à nossa realidade”.  

O objetivo dessa pesquisa, analisar a relação entre a competitividade e a 

sustentabilidade ambiental de propriedades rurais que aderiram ao Programa Agrária de 

Certificação Rural, justifica-se como apresentado pela importância da certificação e de 

ações de sustentabilidade ambiental em propriedades rurais, além disso, não foram 

encontradas pesquisas sobre o Programa Agrária de Certificação Rural. 

Em termos práticos, esse trabalho pode gerar informações sobre a percepção do 

Produtor rural em relação ao programa de certificação, bem como suas contribuições para 

a competitividade e, se de fato há relação entre a competitividade e as ações de 

sustentabilidade ambiental, bem como, o entendimento do Produtor com relação às ações 

que envolvem o meio ambiente.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, tem por objetivo conduzir o 

leitor ao entendimento da pesquisa. 

No primeiro capítulo apresenta-se a introdução, que por sua vez, aborda uma 

breve apresentação do tema pesquisado, a situação problema, o objetivo geral, os 

específicos e a justificativa.  

O segundo capítulo é constituído por um arcabouço teórico, tem como finalidade 

a apresentação de autores relevantes ao tema, o embasamento teórico que oferece suporte 

na apresentação e discussão dos resultados. O arcabouço teórico refere-se à 

competitividade, sustentabilidade ambiental e certificação. 

O terceiro capítulo consiste nos procedimentos metodológicos utilizados para 

atingir aos objetivos estabelecidos e responder ao questionamento proposto. O capítulo é 
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composto pela classificação da pesquisa, categorias de análise, coleta de dados, unidade 

e público de análise, instrumento de coleta de dados e, por fim, uma síntese da pesquisa. 

O quarto capítulo consiste na apresentação do Programa Agrária de Certificação, 

bem como das áreas que o compõe e da análise das entrevistas realizadas com o 

coordenador do programa de certificação, o analista da qualidade responsável pelo 

programa e com os Produtores rurais, de acordo com a abordagem teórica e metodológica. 

Por fim, o quinto capítulo consiste na retomada das questões de pesquisa e dos 

objetivos que conduziram o estudo, são apresentadas as contribuições e limitações do 

estudo. As referências utilizadas para o desenvolvimento do estudo e os apêndices, os 

roteiros utilizados nas entrevistas e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

finalizam a pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.2 COMPETITIVIDADE 

 

A capacidade das organizações conseguirem o sustento, a ampliação de seus 

negócios, bem como manter sua posição no mercado, sugere o estudo do tema 

competitividade, assunto frequente em empresas, entre administradores e empresários, 

relevante no ambiente econômico, porém segundo Farina (1999 p. 149) “não tem uma 

definição precisa, pelo contrário, compreendem tantas de um mesmo problema que 

dificilmente se pode estabelecer uma definição ao mesmo tempo abrangente e útil”, 

autores como Ambasth e Momaya (2004), Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), 

Haguenauer (1989), Harisson e Kennedy (1997) e Souza (2011) concordam que não há 

um conceito único.  

Souza (2011, p. 27), afirma que os conceitos referentes ao tema são vastos e “[...] 

remetem não somente a variáveis econômicas, mas também ambientais, sociais e 

culturais”, também a ambientes diferentes (nacional, internacional, interior ou exterior à 

empresa), logo, deve estar relacionado ao objetivo proposto pelo pesquisador.    

Assim, a competitividade pode ser entendida como a capacidade da empresas 

conseguir o seu sustento, a ampliação de seus negócios, bem como manter sua posição 

no mercado. Para Prahalad e Hamel (1990), um dos meios para obter competitividade 

está relacionado às competências centrais da organização, isto é, a sustentabilidade das 

capacidades internas e, também, às que conduzem às vantagens relacionadas a custo, 

qualidade e desempenho para os clientes, no mesmo contexto Bronzo e Honório (2005, 

p. 7), afirmam que a competitividade resulta da “[...] habilidade em construir mais rápido, 

antes e a um custo menor que seus concorrentes um conjunto de competências que 

viabilizem a disponibilidade de novos produtos e novos processos”.  

Lesca (1989), afirma que a organização é considerada competitiva quando, de 

forma voluntária, consegue manter-se em mercado de concorrência crescente, e possui 

autofinanciamento suficiente para garantir sua dependência financeira e meios 

necessários para sua adaptação.  

Lacerda (2012, p. 3) afirma que “cada ambiente concorrencial tem um conjunto 

de características (dimensões) predominantes que determina quais são os atributos da 

competitividade em cada um deles”. Lesca (1989) define alguns elementos necessários 

para avaliar a capacidade de competitividade da empresa são eles:  
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- Capacidade de atender o cliente com qualidade total no serviço prestado;  

- Capacidade de reação rápida da empresa;  

- Capacidade de crescimento da empresa; e  

- Capacidade de inovação da empresa. 

 

Para que isso seja possível é necessária a análise e readequação de um conjunto 

de fatores: internos à empresa, de ordem estrutural e sistêmicos, definidos por Coutinho 

e Ferraz (1994) apresentados na figura. 

Figura 1: Fatores Determinantes da Competitividade 

 
Fonte: Coutinho e Ferraz (1994, p. 19) 

 

Os fatores determinantes da competitividade foram divididos em partes, a 

primeira refere-se aos fatores internos à empresa, são aqueles elementos que podem 

conduzir a competitividade, que dependem diretamente da empresa, pois são internos, 

trata-se da gestão, da capacidade para inovação e produtiva e, também, de ações voltadas 

para os recursos humanos.  

Os fatores estruturais são considerados externos à empresa, pois depende da 

demanda do mercado, bem como, das ações dos concorrentes, da capacidade que se tem 

de atender as necessidades e exigências dos clientes. Por fim, os fatores sistêmicos, que 

compõe elementos os quais a empresa não detém nenhuma possibilidade de intervir, são 

ditados pelo ambiente externo.  

O primeiro grupo é denominado fatores internos à empresa, para Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995, p. 10), “[...] são aqueles sobre os quais a empresa detém poder de 

decisão e podem ser controlados ou modificados através de condutas ativas assumidas 
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[...]”, têm como características os elementos que estão no domínio da organização, esses 

podem ser visualizados na figura a seguir. 

Figura 2: Fatores Empresarias 

 

  Fonte: Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 11) 
 

Os fatores internos são integrados por ações voltadas à inovação com o objetivo 

de melhorar o processo produtivo, a gestão da organização é uma das bases que contribui 

para a competitividade no sentido de inovação, produção, recursos humanos e da própria 

gestão, são ações que estão diretamente relacionadas às decisões estratégicas e gerenciais 

da empresa, assim utiliza-se dos recursos tangíveis e intangíveis para a capacitação.  

As atividades relacionadas a gestão, analisam a administração, o planejamento 

estratégico, as finanças, o marketing e o pós-vendas.  

Para a gestão voltada para a competitividade, segundo Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995, p. 14), “[...] é necessário investir nas capacitações correspondentes e 

assegurar que o desempenho seja coerente com os fatores críticos de sucesso”, um dos 

elementos principais para ser competitivo está nas ações da administração, diretamente 

relacionado ao planejamento estratégico, Wright, Pringle e Kroll (1992, p. 3) afirmam 

que são “[...] planos da alta administração para atingir resultados consistentes com as 

missões e objetivos da organização” e, também, prepara a organização para o que está por 

vir.  
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Outro fator de destaque na busca pela competitividade encontra-se a gestão 

financeira, que tem como objetivo garantir a continuidade do negócio e o seu 

desenvolvimento, nesse sentido, os investimentos devem ser planejados e com a 

administração buscar a redução de custos. 

O marketing e o pós-vendas, buscam oportunidades no mercado e oferecem 

suporte ao cliente após a venda. Para Kotler (1999, p. 54), “[...] marketing é a arte de 

descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas”, isto é, estar sempre à frente 

de seus concorrentes e oferecer o suporte que o cliente necessita ou espera. 

Assim, para Kakimoto (2011, p. 34) “o uso correto das ferramentas de gestão 

permite às empresas controlar a produção e os processos financeiros, identificar 

estrangulamentos no processo, tomar decisões com menores riscos, desenvolver 

estratégias de longo prazo, acessar mercado, reduzir riscos, etc.”  

Em relação a capacidade de inovação Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 15) 

explicam que “[...] estratégias centradas na inovação constituem o cerne do 

comportamento das empresas competitivas [...]”, seja na busca de novos produtos, na 

otimização da produção na busca por preços competitivos ou mesmo na redução do lead 

time (período de início e término de uma atividade), para eles os elementos que integram 

a inovação são: produto; processo e transferência de tecnologia.      

Segundo os autores, a inovação está diretamente relacionada a busca por novos 

produtos e aperfeiçoamento dos já existentes, o objetivo é atender as necessidades dos 

clientes, além disso, tem como objetivo melhorar a posição no mercado e aumentar o 

retorno financeiro, além disso, permite a entrada em novos nichos de mercado.  

A inovação em relação ao processo refere-se ao ‘modo de fazer’, também são 

consideradas as aquisições de máquinas e equipamentos, e mudanças no processo de 

produção, para isso é preciso de uma equipe. Outro elemento de destaque na inovação é 

a transferência de tecnologia, pode ser entendida como a substituição de máquinas e 

equipamentos antigos por atualizados. 

A produção foi elencada como um dos fatore internos da organização 

determinante de competitividade, em que se analisa a atualização de equipamentos, 

técnicas organizacionais e qualidade.  

Para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 16), a “[...] qualidade do produto, 

flexibilidade e rapidez de entrega, além da racionalização dos custos de produção, 

passaram a constituir as alavancas básicas da competitividade”.  
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 O primeiro elemento refere-se a atualização dos equipamentos empregados na 

empresa, de acordo com os autores, a atualização das máquinas e equipamentos podem 

garantir maior competitividade, maior qualidade ao produto, menos perda, menor 

desperdício de matéria-prima.  

 As técnicas organizacionais são procedimentos aplicados nos processos 

produtivos, com o objetivo de otimizar a produção, bem como a capacidade das máquinas 

e equipamentos. Outro ponto de análise refere-se a qualidade, que tem como princípio o 

‘fazer certo’, significa não cometer erros, o produto deve ser perfeito, para satisfazer as 

necessidades e expectativas dos clientes.  

 O último fator empresarial interno são os recursos humanos, nesse destacou-se 

produtividade, qualificação e flexibilidade. Assim, Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, 

p. 18), afirmam que “[...] o elemento chave do processo é o comprometimento da gestão 

empresarial com investimentos permanentes em treinamentos de toda a força de trabalho, 

incluindo o pessoal de chão-de-fábrica”. Para os autores tais ações conduzem o aumento 

de eficiência da equipe de trabalho e, consequentemente, na produção. 

 Os três elementos analisados, produtividade, qualificação e flexibilidade, estão 

interligados, uma vez que, se o trabalhador for qualificado ele será mais produtivo, pois 

conhece técnicas para melhor desenvolver sua atividade, atrelado a isso está a 

flexibilidade, isto é, as empresas estimulam o crescimento dos funcionários, algumas 

oferecem participação nos resultados, incentivam a qualidade de vida. 

 As empresas têm buscado oferecer qualificação profissional aos seus 

colaboradores, oferecem treinamentos em técnicas de trabalho, utilização de 

equipamentos de proteção individual, os chamados EPI’s, atuam com ações na área de 

Saúde e Segurança Ocupacional, com o objetivo de oferecer ao colaborador estrutura para 

a realização do trabalho evitando, assim, acidentes de trabalho.  

Tais ações conduzem a maior produtividade, isto é, as atividades são 

desempenhadas de acordo com o que é exigido pela empresa e, em alguns casos, de 

maneira mais rápida ou sem erros.  

 Além dos elementos internos, na composição dos fatores determinantes da 

competitividade, os autores apresentam aqueles que são externos à empresa, nesses 

observa-se a análise do mercado, a configuração da indústria e regime de incentivos e 

regulação da concorrência, são elementos os quais a organização não tem poder de 

interferência, são denominados de ambiente externo, nesses deve agir e reagir com o 
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objetivo de atender aos requisitos exigidos, isto é, responder e atender as necessidades 

para que possam manter-se no mercado e serem consideradas competitivas. 

O segundo grupo definido por Coutinho e Ferraz (1994) refere-se aos fatores 

estruturais, são aqueles considerados externos, apresentados de maneira detalhada na 

figura. 

Figura 3: O Triângulo da Competitividade Estrutural 

 

Fonte: Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 12) 

 

Ao contrário do primeiro esse fator apresenta a externalidade à empresa. Para 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 10) são fatores “[...] sobre os quais a capacidade 

de intervenção da empresa é limitada [...]”, e cada elemento está relacionado ao padrão 

de concorrência do segmento produtivo, ainda para esses autores, o mercado é dinâmico, 

o que conduz a competitividade.  

Na visão de Ribeiro (2013, p. 20), “a competitividade pode ser medida pela 

rentabilidade e pela participação no mercado. A conjunção de determinados fatores 

resultariam em um espaço de análise definindo uma condição de competitividade”, assim, 

Van Duren et al (1991), afirma que os fatores internos conduzem as ações que têm por 

objetivo aumentar a competitividade da cadeia.    
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Por fim, o terceiro grupo que compõe os fatores determinantes da 

competitividade, são denominados de fatores sistêmicos, nos quais a empresa possui 

mínima e, em alguns casos, nenhuma possibilidades de intervir, são aqueles resultantes 

da economia, determinadas pelo governo, legislações, infraestrutura, sociais e 

internacionais, também podem ser denominados de ambiente externo, como visualizados 

no quadro. 

Quadro 1: Fatores Sistêmicos 

Fatores Características 

Macroeconômicos 

Taxa de câmbio; carga tributária; taxa de crescimento do produto 

interno bruto; oferta de crédito e taxas de juros; e política salarial. 

Políticos-institucionais 

Política tributária e tarifária, apoio fiscal ao risco tecnológico; e poder 

de compra do governo. 

Legais-regulatórios 

Políticas de proteção à propriedade industrial, de prevenção ambiental, 

de defesa da concorrência e proteção ao consumidor de regulação do 

capital estrangeiro. 

Infraestrutura 

Disponibilidade; qualidade e custo de energia; transportes; 

telecomunicações; insumos básicos e serviços tecnológicos. 

Sociais 

Sistema de qualificação da mão de obra (educação profissionalizante e 

treinamento); políticas de educação e formação de recursos humanos; 

trabalhistas e de seguridade social. 

Internacionais 

Tendências do comercio mundial; fluxos internacionais de capital; de 

investimento de risco e de tecnologia; relações com organismos 

multilaterais e acordos internacionais. 

    Fonte: Adaptado de Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 13) 

 

Os fatores sistêmicos são considerados externos a organização, embora não tenha 

o poder de intervir, como no caso dos macroeconômicos, políticos-institucionais, legais-

regulatórios, infraestrutura e internacionais, podem beneficiar-se dos elementos sociais, 

uma vez que, envolvem o empenho pela qualificação dos colaboradores, em ações como 

treinamentos e incentivos à formação profissional e busca de melhores resultados, o 

colaborador tem sido visto como elemento integrante e responsável pela competitividade 

é, pois, ele quem desempenha as atividades na linha de produção ou prestação de serviço. 

Lesca (1989) formulou elementos considerados necessários para avaliar a 

capacidade de competitividade da empresa, Coutinho e Ferraz (1994) elaboraram fatores 

que determinam a competitividade, e Haguenauer (2012), afirma que a competitividade 

pode ser medida com base no desempenho, na eficiência, no preço, na qualidade, de 

acordo com a tecnologia utilizada, em salários, com base na produtividade e nas 

condições gerais da produção.  
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Assim, entende-se que há uma interligação entre os elementos que conduzem à 

capacidade de competir, pois a capacidade de atender ao cliente, oferecer produtos com 

qualidade, agilidade em responder ao ambiente, o crescimento da organização e a 

inovação, são resultados do desempenho interno, da relação com o mercado e da resposta 

aos fatores sistêmicos, diante disso, observa-se o estudo da competitividade em diversos 

segmentos da economia, dentre eles na agricultura. 

 

2.2.2 Competitividade na Agricultura 

 

Para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995, p. 1) a competitividade resulta de duas 

vertentes, a primeira “[...] expressa na participação no mercado alcançada por uma firma 

em um mercado em um certo momento do tempo [...]”, é a demanda que define a 

competitividade. A segunda refere-se a capacidade de a empresa “converte insumo em 

produto com o máximo de rendimento”, para eles a competitividade é entendida como 

eficiência, devido a relação insumo-produto.  

De acordo com Souza (2010, p. 42), “as empresas mais competitivas não são as 

que possuem acesso aos insumos de baixo custo, mas aquelas que empregam tecnologias 

e métodos mais avançados em sua gestão”, que resultam em produtos com padrões 

específicos de qualidade e requeridos por determinados clientes e mercados, conforme 

afirma Haguenauer (2012).   

De acordo com Sepulcri (2014, p. 1), alguns fatores devem ser considerados 

quando o assunto é competitividade na agricultura, são eles: “[...] estratégias competitivas 

de mercado; processos produtivos eficientes e sustentáveis e pessoas habilitadas”. Para o 

autor, o Produtor rural não possui poder de competitividade, devido à fatores como poder 

de compra e venda, considerados baixo, o que justifica a busca por cooperativas.   

De acordo com Sagheer et al (2009), a competividade no setor depende de fatores 

humanos e não humanos, que interagem entre si. Os componentes humanos são, o 

Produtor, a indústria processadora, os recursos humanos e o varejo, os não humanos 

referem-se àqueles que promovem a segurança e a qualidade do alimento, o ambiente 

institucional e a infraestrutura.  

Para isso, segundo Batalha e Silva (2011) a gestão deve ser realizada de maneira 

eficiente e eficaz, a eficácia está relacionada com a capacidade de atender às necessidades 

do consumidor final, a eficiência é resultado da gestão interna e da coordenação dos 

agentes produtivos.  
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Nesse sentido, Cardoso (2003) afirma que a cadeia produtiva pode ser considerada 

competitiva quando os Produtores utilizam os recursos de forma eficiente, por meio de 

informações, estímulos e controles no processo de produção, e a eficácia na cadeia, isto 

é, atender as demandas do mercado em relação a preço, qualidade e volume. 

Para Batalha e Silva (2011), a eficiência e eficácia na cadeia sofrem influência do 

ambiente externo e atuam no ambiente interno conduzindo à competitividade em sistemas 

agroindustriais, conforme apresenta a figura. 

Figura 4: Condições de Competitividade de Cadeias Agroindustriais 

 

Fonte: Batalha e Silva (2011) 

 

Observa-se, a partir da figura, que os aspectos legais, sociais, culturais, 

tecnológicos e econômicos, influenciam diretamente na eficiência e eficácia da cadeia 

produtiva, na gestão interna e nas necessidades dos consumidores, considerados pelos 

autores como condições para que as cadeias agroindustriais atinjam a competitividade, 

esse modelo atinge de maneira direta o Produtor, uma vez que, a base para a conquista de 

mercados e a permanência nos mesmos está na origem do produto, logo “[...] a 

competitividade da cadeia produtiva é influenciada pelos direcionadores [...]” afirma 

Kakimoto (2011, p. 34).  
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Ainda para o autor, tais direcionadores podem ser modificados e controlados, são 

eles: gestão da firma, tecnologia, insumo, mercado, governança da cadeia, infraestrutura, 

políticas agrícolas, macroeconomia, tributação e segurança dos alimentos, como pode-se 

observar estão interligados aos fatores determinantes da competitividade.  

Sepulcri (2014) apresenta de maneira resumida, um modelo de cadeia produtiva, 

que pode ser observado no quadro 02, são fatores que compõem a competitividade de um 

negócio agrícola, observa-se a relação com os fornecedores, a atenção e inovação no 

processo produtivo, bem como a busca por estratégias e nichos de mercado, além de 

atender as necessidade dos clientes, ao oferecer produtos diferenciados e considerados 

seguros, desde a sua origem.  

Quadro 2: Cadeia Produtiva Simplificada 

Fornecedores Produção Mercado Consumidor 

Insumos; 

Máquinas; e 

Equipamentos. 

Processos produtivos 

eficientes e sustentáveis; e 

Pessoas habilitadas. 

Estratégias competitivas 

de mercado; e  

Canais de 

comercialização.  

Alimento seguro e saudável; 

Preço justo; Disponibilidade 

do produto no mercado; 

Diversidade; e 

Rastreabilidade (ter garantia). 

  Fonte: Adaptado de Sepulcri (2014, p.1) 

  

O modelo proposto apresenta a cadeia produtiva no setor agrícola que conduz à 

competitividade, essa segue uma ordem lógica, primeiramente ocorre o fornecimento de 

insumos, máquinas e equipamentos. No caso da agricultura a qualidade do insumo tem 

relação direta com a qualidade do produto, além disso, outro fator é o clima que determina 

a quantidade de químicos aplicados. O processo produtivo, tem relação com a tecnologia 

utilizada, além da otimização da área de plantio e pessoal habilitado.  

Assegurar a satisfação do cliente, é um dos elementos que torna o produto 

competitivo, para isso busca-se a satisfação em relação a qualidade do produto, ao preço 

e, também a garantia de que atende aos padrões e normas estabelecidas pela legislação ou 

está de acordo com programas de certificação.   

Assim, a capacidade competitiva na agricultura, também pode ter como base 

alguns direcionadores de competitividade organizacional. Em pesquisa realizada, Roman 

et al (2012), encontraram quinze grupos de fatores que contribuem para a 

competitividade: Alianças estratégicas, Capital Humano, Confiabilidade, Conhecimento, 

Custo, Fatores Culturais, Flexibilidade, Inovação, Qualidade, Rapidez, Relacionamento 



28 

 

com Clientes, Responsabilidade Social, Sistemas de Controle, Técnicas de Produção e 

Tecnologias da Informação e Comunicação.  

Para esse estudo foram selecionados alguns fatores, aqueles que podem ser 

visualizados na cadeia produtiva em ambientes agrícolas. Os direcionadores foram 

descritos por Kakimoto (2011) e Roman et al (2012) conforme apresenta o quadro. 

Quadro 3: Direcionadores de Competitividade Organizacional 

Direcionadores Característica Referência 

Gestão da 

empresa 

Utilização de ferramentas de gestão: sistema de custeio; 

certificação; controle da qualidade; técnicas de produção; 

e controles ambientais. 

KAKIMOTO (2011) 

Cooperação da 

Cadeia de 

Suprimentos 

A cooperação na cadeia de suprimentos tornou-se um dos 

melhores paradigmas para se criar competitividade no 

longo prazo. 

COOK; AJMERA (2009) 

Gestão de 

Talentos 

Numerosos estudos têm mostrado que os executivos 

consideram a gestão de talentos como o principal 

diferenciador entre as empresas e, portanto, uma 

importante prioridade estratégica. 

KONTOGHIORGHES; 

FRANGOU (2009) 

Medidas de 

Confiabilidade 

Os resultados revelaram quatro itens para construção de 

empresas duradouras: foco no cliente, práticas humanas 

totais da gerência de qualidade (TQM), recurso da 

qualidade do processo e medidas de confiabilidade. 

MADY (2009) 

Menores Custos 

O foco das boas práticas empresariais está na redução de 

desperdícios e no aumento da competitividade, por meio 

de uma resposta mais rápida e de menores custos. 

SCHONBERGER (2002) 

Certificação de 

Qualidade 

Empresas que se demonstraram participar de 

certificações de qualidade se demonstraram com maiores 

porcentagens das vendas 

YOUSSEF et al (2006) 

Foco no Cliente 

O foco no cliente tem sido o direcionamento básico para 

o alinhamento estratégico do foco organizacional. 

Clientes, internos e externos, são vistos como a razão 

para a existência da organização. Satisfazer as 

necessidades dos clientes ajuda a definir a estrutura, os 

processos, os produtos e os valores que a organização 

necessita criar e fomentar para obter sucesso. 

ANDOLSEN (2007) 

Exigências 

Ambientais 

Em vez de ver as exigências ambientais como uma 

ameaça, as empresas devem aproveitar a oportunidade 

para melhorar o seu desempenho ambiental, uma vez que 

os clientes veem isso como um atributo importante no 

momento da decisão de compra. 

GREENAN; 

HUMPHREYS; 

MCIVOR (1997) 

Responsabilidade 

Social 

Empresaria 

Em uma atmosfera competitiva, é importante utilizar os 

recursos da empresa de forma adequada e para uma causa 

nobre. O verdadeiro desafio é a concepção de estratégia 

de Responsabilidade Social Empresarial na empresa, de 

tal maneira que ela ajude a resolver uma questão social e 

também proveja à organização muitos benefícios. 

BHATTACHARYYA et 

al (2008) 

Coordenação, 

Rastreabilidade, 

Normatização e 

Certificação 

A verdadeira vantagem competitiva está relacionada com 

a capacidade dinâmica criada no processo. A necessidade 

de se criar dispositivos de coordenação para atender às 

demandas em termos de qualidade, rastreabilidade, 

normatização e certificação são os elementos chave para 

se construir capacidades dinâmicas para inserção no 

mercado global. 

ZILBERSZTAJN; 

MACHADO FILHO 

(2003) 

Fonte: Kakimoto (2011, p. 34); Roman et al (2012, p. 33-43) 
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Para Kakimoto (2011) a utilização de ferramentas de gestão contribui para o 

desempenho da empresa, permite controlar a produção, tomar decisões, desenvolver 

estratégias, e assim alcançar qualidade dos produtos, confiabilidade, flexibilidade, 

redução de custos, e como resultado a capacidade de competir.  

Outro fator de destaque no estudo da competitividade é a relação entre o Produtor 

e o fornecedor dos insumos, ou a cooperativa à que pertence, a cooperação pode gerar 

benefícios como a redução dos custos de transação, a industrialização e a comercialização 

dos produtos.  

Roman et al (2012, p. 34) afirma que cuidado com o capital humano, conduz ao 

alcance dos objetivos, se “[...] estiverem voltados para as políticas de valorização do 

capital humano, por meio de treinamento, de integração social dos indivíduos e de 

motivação”. 

Para Roman et al (2012, p. 42), as exigências ambientais, bem como a gestão de 

resíduos e a Gestão Ambiental são elementos que podem contribuir para a melhoria no 

desempenho dos processos e da produtividade. Afirmam, ainda que a coordenação, 

rastreabilidade, normatização e certificação “[...] estão baseados no controle e na 

padronização das operações e procuram estabelecer mecanismos que permitam assegurar 

que o produto final contenha as especificações pré-determinadas pela empresa por meio 

dos sistemas de controle”.  

Como pode ser observado nesse capítulo buscou-se autores como: Batalha e Silva 

(2011), Coutinho e Ferraz (1994), Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), Kakimoto (2011) 

e Roman et al (2012)  

São autores que desenvolveram direcionadores, quase idênticos, com o objetivo 

de auxiliar as organizações nas atividades internas e que proporcionam a capacidade de 

competir, assim, observa-se que tratam de elementos como: a gestão da organização; a 

relação com os fornecedores; o desenvolvimento dos colaboradores; a redução de custos; 

a busca por atender as necessidade dos clientes; qualidade dos produtos; segurança e 

certificação de produtos; exigências do ambiente no qual estão inseridos; e de 

responsabilidade ambiental. 

  

2.3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A década de 1960 foi marcada pelo desenvolvimento, em termos de distribuição 

e expansão de mercados, resultante das técnicas de produção em massa e estratégias de 
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melhoria de produtividade desenvolvidos na década de 1950, tal crescimento econômico 

contribuiu para a gestão operacional e logística na década de 1970. No final dos anos 

1960 e início dos anos 1970, o Clube de Roma introduziu modelos para avaliar o futuro 

do desenvolvimento global. No ano de 1987, a Comissão Mundial de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da ONU, afirmou em seu relatório ‘Nosso Futuro Comum’, também 

conhecido como ‘Relatório Brundtland’, que o problema não estava no crescimento, mas 

sim no modelo de desenvolvimento, segundo Pereira (2012).  

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável foi definido como “[...] aquele 

que satisfaz às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 43). Para 

Lélé (1991) é o desenvolvimento que pode ser continuado, de maneira ininterrupta ou por 

determinado período. 

Hardi e Zdan (1997, p. 8-9) também apresentam uma definição para os termos, 

diferenciando-os: 

O desenvolvimento sustentável não é um ‘estado fixo de harmonia’. Pelo 

contrário, é um processo contínuo de evolução na qual as pessoas tomam as 

ações condizentes à um desenvolvimento que satisfaz as suas necessidades 

atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidade. Por outro lado, as ações que reduzem a capacidade 

das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades devem ser 

evitados. 

Desenvolvimento significa para expandir ou realizar as potencialidades de, 

trazer gradualmente a um mais completo, maior ou melhor do estado. Tem 

características qualitativas e quantitativas e deve ser diferenciada de 

crescimento que se aplica a um aumento quantitativo em dimensões físicas. 

A ideia de sustentabilidade é a persistência de certas características necessárias 

e desejadas de pessoas, suas comunidades e organizações, e do ecossistema 

circundante ao longo de um período muito longo de tempo (por tempo 

indeterminado). Conseguir progresso rumo à sustentabilidade, assim, implica 

a manutenção e melhoria de preferência, tanto o bem-estar humano e do 

ecossistema, não um em detrimento do outro. A ideia expressa a 

interdependência entre as pessoas e o mundo que nos rodeia. 

  

Conforme exposto, observa-se que o termo desenvolvimento sustentável pode ser 

entendido como a soma dos termos desenvolvimento e sustentabilidade e refere-se a um 

modo de mudança da sociedade, que vai além dos objetivos de desenvolvimento, em que 

se insere os objetivos da sustentabilidade ecológica, afirma Lélé (1991).   

Para o International Institute for Sustainable Development – IISD (2015, p. 1) o 

desenvolvimento sustentável significa “[...] adotar estratégias e atividades que atendam 

às necessidades da empresa e seus stakeholders hoje e ao mesmo tempo proteger, manter 

e melhorar os recursos naturais e humanos que serão necessários no futuro do negócio”, 
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nesse sentido, deve atender as necessidades da organização e daqueles que são afetados 

pelas atividades da empresa de maneira que o negócio se perpetue.  

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – WCED (1987, 

p. 49), elaborou alguns objetivos considerados fundamentais para do desenvolvimento 

sustentável, são eles: 

- Estimular o crescimento;  

- Mudar a qualidade do crescimento;  

-Satisfação das necessidades essenciais de emprego, comida, energia, água e 

saneamento;  

-Assegurar um nível sustentável da população;  

-Conservar e melhorar a base de recursos;  

-Reorientar tecnologia e gestão de risco;  

-A fusão ambiente e economia em tomada de decisão;  

-Reorientar as relações econômicas internacionais; 

-Tornar o desenvolvimento mais participativo. 

 

Os objetivos apresentados são considerados a corrente principal do 

desenvolvimento sustentável, utilizado por organizações e agências. 

No ano de 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro, conhecida como ‘Rio-92’, 

foi considera uma ocasião importante entre os países que mostraram preocupações sobre 

a sustentabilidade ambiental de maneira formal, tinha como objetivo estabelecer uma 

parceria global, com a criação de níveis de cooperação entre o Estado e os indivíduos, a 

fim de garantir os interesses de todos, meio ambiente e desenvolvimento. 

Assim, foram formulados vinte sete princípios que regem o desenvolvimento 

sustentável e devem ser refletidos por todas as nações, desses, dez foram elaborados com 

objetivos específicos voltados à sustentabilidade ambiental, os quais servem de 

orientação para a sociedade.  

De acordo com Züke (2012, p. 24) “o desenvolvimento sustentável enfatiza a 

evolução da sociedade de acordo com os processos de meio ambiente”, uma vez que, são 

recursos naturais em alguns casos não renováveis, para isso, é preciso promover uma 

gestão com responsabilidade, em que se minimiza os danos causados ao meio ambiente 

ao longo de toda a cadeia de abastecimento. 

Em resumo, os princípios para a sustentabilidade ambiental, reafirmam a 

permissão para a exploração dos recursos naturais para o sustento, porém devem obedecer 

às legislações determinadas em cada Estado, a utilização dos recursos é permitida desde 

que não sejam esgotados e, quando acontecer, devem ser restaurados de maneira que as 

futuras gerações possam continuar a produzir alimentos.  
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O quadro abaixo, apresenta os princípios determinantes para a sustentabilidade 

ambiental de acordo com a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Quadro 4: Princípios para a Sustentabilidade Ambiental 

Princípios Descrição 

Princípio 1 
Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. 

Princípio 2 

Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito 

internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas 

próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a responsabilidade de 

assegurar que atividades sob sus jurisdição ou seu controle não causem danos ao meio 

ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. 

Princípio 3 

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações 

presentes e futuras. 

Princípio 10 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá 

acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 

autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em 

suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os 

Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 

informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. 

Princípio 11 

Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, e os objetivos e 

as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de meio ambiente 

a que se aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão ser inadequadas para 

outros, em particular para os países em desenvolvimento, acarretando custos econômicos 

e sociais injustificados. 

Princípio 13 

 Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à 

indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os Estados irão também 

cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no desenvolvimento do direito 

internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização por efeitos adversos dos 

danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua 

jurisdição ou sob seu controle. 

Princípio 14 

Os Estados devem cooperar de forma efetiva para desestimular ou prevenir a realocação e 

transferência, para outros Estados, de atividades e substâncias que causem degradação 

ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana. 

Princípio 15 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de 

danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 

como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental. 

Princípio 17 

A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetuada para as 

atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio 

ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente. 

Princípio 23 
O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos a opressão, dominação e 

ocupação serão protegidos. 

Fonte: Adaptado de Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (2012)  

 

A CNUMAD é considerada referência nas reflexões sobre as diferentes 

dimensões. Os princípios definidos têm por objetivo conduzir as ações dos indivíduos 

para alcançar um desenvolvimento inclusivo, durável, inovador, eficiente, limpo, que 
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atuem no bem-estar e na qualidade de vida da população. Refere-se a busca do equilíbrio 

entre a sociedade, a economia e o meio ambiente.  

Para Vicente (2012, p. 24) “o desenvolvimento sustentável precisa observar a 

relação harmoniosa em seus três pilares: ecológico, econômico e social”. Denominado 

‘triple bottom line’ (TBL), criado por Elkington para ajudar as empresas a entenderem e 

adotarem práticas de sustentabilidade ambiental. Segundo Scatena (2013, p. 5), 

 

O quadro ‘triple bottom line’ tem como objetivo compreender as pressões e 

forças que devem ser equilibrados em uma empresa, e que pode influenciar a 

forma como a sustentabilidade ambiental é gerido de uma empresa. Cada um 

está relacionado com os outros dois, de alguma maneira e sua influência 

equilíbrio quão sustentável é uma empresa, e como o seu desenvolvimento vai 

acontecer. 

 

"Em termos mais simples, a agenda da TBL concentra corporações não apenas 

sobre o valor econômico que eles acrescentam, mas também sobre o valor ambiental e 

social que eles acrescentam - ou destroem", afirma Elkington (2013, p. 2), conforme 

apresenta a figura. 

Figura 5: Equilíbrio Dinâmico da Sustentabilidade 

Fonte: Elkington (2013) 

 

O esquema representa o desenvolvimento sustentável, esse formado pela interação 

entre as três dimensões, a interação entre desenvolvimento social e econômico resulta na 
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inclusão social, o desenvolvimento econômico, a preservação e conservação ambiental 

gera a ecoeficiência, a união entre desenvolvimento social e ambiental atua como 

formador da justiça socioambiental, resultando no equilíbrio que orienta a empresa na 

tomada de decisões de forma que responda às dimensões. As dimensões social, 

econômica e ambiental, podem ser visualizadas no quadro. 

Quadro 5: Dimensões Social, Econômica e Ambiental 

Dimensões Características 

Social 

Pressupõe, de um lado, o vínculo com os processos sociais na esfera pública, que se 

refere às condições de vida, saúde, equidade social, etc. Intervenções nessa dimensão 

tendem a diminuir a diferenciação social e a pobreza no espaço rural. De outro lado, 

pressupõe o vínculo ao cultural, à educação, ao conhecimento técnico-científico e ao 

cultivo dos saberes tradicional. A dimensão social ainda vincula os valores culturais 

vigente na comunidade local, no mundo da vida ontologicamente constituído.  

Econômico 

Uso responsável dos recursos naturais e tecnológicos para o desempenho das atividades 

agrícolas, diminuindo a penosidade das atividades e os riscos das perdas, aumentando a 

eficiência produtiva. Também pressupõe o respeito aos saberes desenvolvido 

endogenamente pelos agricultores conectados aos avanços tecnológicos pela técnica da 

retroinovação. Os pressupostos da dimensão econômica contribuem para inovações no 

só da produção agrícola, mas também para prolongar a conservação das características 

naturais dos produtos 

Ambiental 

Refere-se ao uso responsável dos recursos naturais, ao respeito às áreas destinadas à 

reserva legal e à área de preservação permanente, com a produção e preservação da 

natureza, dos córregos d’água das matas nativas, etc.  

Fonte: Binda (2014, p. 81-82) 

 

Para Veiga (2014) a interação entre as diferentes dimensões pode interferir na 

maneira como os recursos são utilizados. Além disso, busca-se uma reordenação no 

processo produtivo, de modo a utilizar recursos que contribuam para a redução de 

resíduos e destino correto, atenção na preservação de fontes naturais e, por fim, investir 

para fortalecer os pontos considerados fortes de cada região. 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987, p. 42) 

propôs um conjunto de fatores que devem ser considerados ao discutir a sustentabilidade 

ambiental: 

A sociedade pode, em muitos aspectos, comprometer a sua capacidade para 

satisfazer as necessidades essenciais do seu povo no futuro - por super 

exploração dos recursos, por exemplo. A direção da evolução tecnológica pode 

resolver alguns problemas imediatos, mas levar a ainda maiores. Amplos 

setores da população podem ser marginalizados pela irrefletida 

desenvolvimento. 

Agricultura assente, o desvio de cursos de água, a extração de minérios, a 

emissão de calor e gases nocivos para a atmosfera, florestas comerciais, e 

manipulação genética são todos exemplos ou intervenção humana nos sistemas 

naturais durante o curso do desenvolvimento. Até recentemente, essas 

intervenções foram de pequena escala e seu impacto limitado. 

Intervenções de hoje são mais dramática em escala e impacto, e mais 

ameaçador para os sistemas de suporte de vida tanto local como globalmente. 

Isso não precisa acontecer. 
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No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em perigo os sistemas 

naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos, e os 

seres vivos. 

 

Ao considerar o documento apresentado pela comissão observa-se que as 

empresas têm um papel fundamental no futuro do meio ambiente e no que diz respeito à 

sustentabilidade ambiental.  Para Dias (2011, p. 45),  

 

Do ponto de vista ambiental, deve a organização pautar-se pela ecoeficiência 

dos seus processos produtivos, adotar a produção mais limpa, oferecer 

condições para o desenvolvimento de uma cultura ambiental organizacional, 

adotar uma postura de responsabilidade ambiental, buscando a não 

contaminação de qualquer tipo do ambiente natural, e procurar participar de 

todas as atividades patrocinadas pelas autoridades governamentais locais e 

regionais no que diz respeito ao meio ambiente natural.    

 

Nesse sentido, Fenker (2012, p. 5) ressalta que a relação entre o homem e a 

natureza geram consequências tais como: “[...] esgotamento dos recursos naturais, 

poluição, degradação e contaminação ambiental decorrente da extração, transporte, 

processamento, consumo e depósito de resíduos”, porém os recursos de origem natural 

não se reproduzem na mesma velocidade do consumo.  

Para Lopes (2013, p. 32) “a sustentabilidade ambiental ou ecológica é 

compreendida como a preservação dos sistemas de sustentação da vida”, e pode ser 

incrementada pelo uso das seguintes alavancas descritas por Sachs (1993, p. 25-26):  

 

- Intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas com 

um mínimo de dano aos sistemas de sustentação da vida – para propósitos 

socialmente válidos;  

- Limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e 

produtos facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudicais, substituindo-

os por recursos ou produtos renováveis e ambientalmente inofensivos; 

- Redução do volume de resíduos e de poluição, por meio da conservação e 

reciclagem de energia e recursos;  

- Autolimitação do consumo material pelos países ricos e pelas camadas sociais 

privilegiadas em todo o mundo;  

- Intensificação da pesquisa de tecnologias limpas e que utilizem de modo mais 

eficiente os recursos para a promoção do desenvolvimento urbano, rural e 

industrial; e  

- Definição das regras para uma adequada proteção ambiental, concepção da 

máquina institucional, bem como escolha do conjunto de instrumentos 

econômicos, legais e administrativos necessários para assegurar o 

cumprimento das regras.  

 

Na mesma visão, Boff (2012, p. 32) afirma que sustentar está relacionado com 

“[...] o conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, fazer prosperar, subsistir, viver, 

conservar-se sempre a mesma altura e conservar-se sempre bem” em relação ao meio 
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ambiente, para o autor, são ações que permitem a conservação do bioma, de modo que 

possa prosperar, fortalecer-se e coevoluir. 

Nesse contexto, alguns elementos podem ser analisados quando se trata de 

sustentabilidade ambiental, Binda (2014), definiu variáveis, indicadores e 

subindicadores, que podem ser visualizados no quadro abaixo. 

Quadro 6: Dimensões, Variáveis, Indicadores e Subindicadores de Análise da 

Sustentabilidade Ambiental 

Variáveis Indicadores  Subindicadores 

a) Ação das cooperativas 
Reciclagem; Cursos (treinamentos) e 

Legislação (informações) 
-  

b) Ação nas propriedade 

Áreas de mata nativa; Área de preservação 

permanente (APP); Reserva legal (RL); 

Nascentes e Córregos d'água. 

Protegido; Não 

protegido 

c) Destinação dos resíduos Doméstico e Agrícola 

Coleta pública; 

Recicla; Enterra e 

Queima 

d) Insumo 
Sementes e mudas; Substratos e fertilizantes e 

Controladores de ervas e insetos 

Convencional e 

Orgânico 

e) Manejo do solo 
Rotação; Pousio; Plantio direto - 

Adubação orgânica Utiliza; Não utiliza 

Fonte: Binda (2014, p. 263) 

 

O estudo realizado pelo autor analisou o tripé da sustentabilidade no 

cooperativismo agrícola com a participação dos agricultores. Nesse estudo, optou-se por 

apresentar apenas as variáveis, indicadores e subindicadores da base ambiental, devido 

ao fato de ter como objetivo o estudo da sustentabilidade ambiental.  

A primeira variável analisa as cooperativas com relação à reciclagem em suas 

dependências, são oferecidos cursos e treinamentos para seus associados, além de 

informações sobre a legislação ambiental, pois segundo, Apostol e Mihai (2011) a 

destinação correta dos resíduos gerados em propriedades rurais é elementar nos países em 

desenvolvimento. Para resolver tal problema, uma solução seria a coleta seletiva, que de 

acordo com Ribeiro e Lima (2000) pode ser entendida como um instrumento que contribui 

para a separação do lixo em orgânico, possível de ser reutilizado, além do descarte correto 

de materiais que não podem ser reutilizados, para isso, busca-se uma mudança de 

comportamento da sociedade. 

Em relação às propriedades, segundo elemento, o objetivo é saber como são 

tratadas as áreas nativas, áreas de preservação permanente e de reserva legal, além do 

cuidado com as nascentes e córregos de água.  
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O terceiro elemento avalia a destinação dos resíduos, uma vez que nas propriedade 

rurais assim como nos centros urbanos, há ocorrência e acúmulo de lixo possível de ser 

reciclado ou não, e como ele é descartado. Nesse sentido Vieira, Vieira e Vestena (2015, 

p. 39) afirmam que “[...] o correto destino torna-se cada dia mais importante, pois o 

acondicionamento feito de forma incorreta pode trazer prejuízos ao meio ambiente e a 

população em geral. Na zona rural, a coleta de resíduo muitas vezes é inviável.” 

A última variável de análise e não menos importante, refere-se aos cuidados com 

o solo, pois ele é a base da agricultura, observando a rotação das culturas nas mesmas 

áreas, o descanso de determinadas áreas, o plantio direto, o manejo do solo para reduzir 

os impactos causados pela plantação, utilização de máquinas e equipamento, e a 

adubação.  

 

2.4 CERTIFICAÇÃO 

 

Para Canozzi (2012) a certificação surgiu da necessidade de regulamentar os 

produtos comercializados entre países, foi proposta pela Organização Mundial do 

Comercio (OMC), uma organização que atua na liberalização do comércio, que opera um 

sistema de regras comerciais (WORLD TRADE ORGANIZATON – WTO, 2015a). 

Nesse sentido, o sistema comercial tem sua base nos seguintes princípios: não 

discriminação; abertura comercial; previsibilidade e transparência, competitividade; 

benefícios para países menos desenvolvidos e proteção ao meio ambiente (WTO, 2015b). 

Tal premissa, também foi comprovada por Lopes; Saraiva (2009, p. 194), para eles o 

 

[...] aparecimento das normas de certificação surgiu em resposta à necessidade 

de um consenso internacional sobre o conjunto de procedimentos, que uma 

organização tem de colocar em prática, com o objetivo de responder às 

necessidades da qualidade, para satisfazer as vontades dos clientes e do 

contexto organizacional em que se insere.  

 

Logo, pode-se dizer que são um conjunto de ações desenvolvidas por órgãos que 

atestam publicamente a conformidade dos requisitos mínimos exigidos para a 

comercialização nacional ou internacional. No mesmo paradigma, Bendisch (2010, p. 

25), afirma tratar de “uma verificação por meio de auditorias independentes, o 

cumprimento de determinados critérios preestabelecidos. Ela deve ser entendida como 

um instrumento econômico que visa diferenciar produtos e produtores”, em outras 

palavras, os programas de certificação são tidos como uma maneira de garantir as 
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informações referentes ao processo de produção, e que conduz à benefícios como a 

melhoria da qualidade ambiental, conforme Caswell (2006) e Bendisch (2010). 

Segundo Canozzi (2012, p. 13) a “certificação é um procedimento em que uma 

empresa oficial, legalmente reconhecida, fornece um certificado ou uma garantia 

equivalente de que o alimento ou o sistema de produção do alimento está em 

conformidade com os requerimentos”, nesse sentido, para Oliveira (2011) trata-se de 

atestar que o alimento é seguro e que responde a requisitos ambientais e sociais.  

Em Prado (2014, p. 30), lê-se que “a certificação pode ser considerada como um 

instrumento de mercado utilizada na comercialização de produtos com o intuito de passar 

aos compradores informações sobre sua forma de produção, sanidade e/ou tipo de 

qualidade de tais produtos”, corroborado por Rodrigues (2013, p. 44) que afirma ser “um 

instrumento de mercado que procura oferecer garantias a respeito da qualidade de um 

produto ou de seu processo produtivo”, além da qualidade refere-se a procedência dos 

produtos, esta ferramenta pode ser considerada uma opção de marketing para agregar 

valor, que tem por objetivo conquistar clientes exigentes, e àqueles que buscam produtos 

ecologicamente corretos, considerada importante, uma vez que, certifica a utilização de 

certas práticas pelos produtores, afirma Oliveira (2011). 

Nas indústrias, a primeira normativa denominada BS 5750 surgiu no ano de 1935, 

devido a problemas de qualidade encontrados nos materiais militares, produzidos durante 

a 2ª Guerra Mundial, tornou-se em 1987 a ISO 9000, as primeiras normatizações surgiram 

nas indústrias e tinham por objetivo garantir qualidade do produto, afirma Lopes e Saraiva 

(2009).  

Para Hatanaka (2010) as certificações têm por objetivo detalhar e padronizar as 

características dos produtos, serviços e pessoas, e garantirem que normas são atendidas, 

assim elas podem ser classificadas quanto ao tipo, conforme o quadro. 

Quadro 7: Tipos de Certificação 

Tipos Características 

Certificação de produtos ou serviços 

Garante que os produtos ou serviços 

disponibilizados estão em conformidade com 

padrões e critérios pré-estabelecidos 

Certificação de sistemas de gestão 
Atesta a conformidade do modelo de gestão em 

relação a requisitos normativos. 

Certificação de pessoas 

Atesta as habilidades e conhecimentos de algumas 

profissões, o que inclui exigências de formação, 

experiência profissional, habilidades e 

conhecimentos práticos e teóricos. 

Fonte: Cabral (2013, p. 136) 
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A certificação quanto tipo, pode ser realizada em produtos, processos ou serviços 

e, também, em sistemas de Gestão de Pessoas, para Bridi (2011, p. 5) tem dois objetivos, 

um é o instrumento que as empresas utilizam para “[...] gerenciarem e garantirem o nível 

de qualidade de seus produtos [...]” e o outro é “informar e garantir aos consumidores que 

os produtos certificados possuem os atributos procurados”,  

Tem como objetivo, validar e controlar a qualidade dos produtos, por meio de 

normas que atendem as necessidades em âmbito nacional e internacional de acordo com 

Pinheiro (2012).  

Além do tipo, a certificação pode ser classificada quanto a sua adesão, voluntária 

ou compulsória, alguns setores da economia, nos quais não há legislação ou a cobrança 

dos clientes, trabalha-se com adesão voluntária, porém em outros setores ou nichos de 

mercado, a certificação torna-se primordial, caso contrário, não há espaço no mercado 

para a comercialização dos produtos, além disso, observa-se exigência de certificação em 

mercados internacionais, isto é, para a exportação.  

Assim, o quadro abaixo, apresenta a diferenciação da certificação quanto à adesão. 

Quadro 8: Certificação Quanto à Adesão 

Adesão Características 

Voluntária 

Garante a conformidade de processos, produtos e serviços às normas elaboradas. 

Podendo coexistir num mercado de produtos e serviços certificados e não 

certificados. Não possui qualquer regulamentação de órgão oficial, sendo a decisão 

exclusiva da empresa que fabrica o produto ou fornece o serviço com objetivo de 

garantir a conformidade de processos, produtos e serviços, por meio de laudo 

realizado em alguns de seus componentes. 

Compulsória 

Atesta o cumprimento de exigências legais para produtos, processos ou serviços 

cujo uso, distribuição, fabricação ou descarte final apresentem riscos à saúde e 

segurança de trabalhadores, consumidores ou ao meio ambiente. 

Fonte: Cabral (2013, p. 136) 

 

De acordo com Oliveira (2012, p. 23) a certificação voluntária é resultado de uma 

decisão própria, de um ou mais fornecedores, a compulsória ocorre quando “um 

organismo regulamentador emite um instrumento legal”, assim, depende do mercado no 

qual está inserido e se há exigência por parte dos clientes. 

A terceira classificação refere-se à natureza de quem executa a auditoria, foi 

caracterizada em primeira, segunda e terceira parte, cada parte possui um auditor próprio, 

seja ele pertencente a organização detentora da certificação ou não, assim, o quadro a 

seguir apresenta a natureza da certificação, de acordo com cada parte. 
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Quadro 9: Natureza da Certificação 

Quando à natureza Características 

Primeira parte 

Elaborada pela própria organização, atestando que um produto, 

processo ou serviço está em conformidade com uma norma 

previamente especificado (autodeclararão). 

Segunda parte 
Quando não é elaborada pela própria empresa, nem por um ator 

totalmente independente, por exemplo, o comprador. 

Terceira parte 

É realizada por uma organização pública ou privada, independente, 

com conhecimento especializado que avalia e verifica a 

conformidade de um produto, processo ou serviço, perante normas, 

padrões e/ou requisitos legais 

Fonte: Cabral (2013, p. 136) 

 

Para Cavallari (2010) a certificação quanto à natureza está dividida em primeira, 

segunda e terceira parte, conforme pode ser visualizado no quadro acima.  

A primeira é aquela realizada pela empresa ou pela pessoa que define e decide 

quais são e que fatores devem ser atendidos, além disso, é considerada de baixa 

credibilidade umas vez que não há um organismo externo que audite.    

Para Oliveira (2012, p. 22) a “segunda parte é efetivada por uma pessoa ou uma 

organização que tem interesse no processo, como o cliente, comprador ou consumidor 

[...]”. Nesse sentido, Cavallari (2010) afirma que a certificação de segunda parte envolve 

associações empresariais, essas elaboram padrões e aferem o cumprimento das mesmas. 

Para Canozzi (2012, p. 13) “o mecanismo de certificação mais relevante é aquele 

de terceira parte, o qual é realizado por um organização com independência em relação 

ao fornecedor e ao comprador, não tendo, portanto, interesse na comercialização do 

produto”.  

Na opinião de Crespi e Marette (2001) a certificação de terceira parte é aquela que 

oferece maior credibilidade ao produto, e também ao consumidor, dentre as certificações 

de primeira, segunda, essa última é considerada de maior importância para o consumidor. 

Definida a certificação, quanto ao tipo, em produtos ou serviços, em sistemas de 

gestão ou em pessoas, a adesão pode ser voluntária ou compulsória e a natureza de 

primeira, segunda ou terceira parte, é necessário verificar o processo que deve ser seguido 

de acordo com as instruções do órgão certificador. 

 Para que ocorra a certificação há um processo, cada empresa certificadora e cada 

segmento da economia, desenha o processo de certificação de acordo com as suas 

necessidades ou exigências à que estão submetidos, assim na figura abaixo, apresenta-se 

um esquema geral do processo de certificação. 
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Figura 6: Esquema Geral do Processo de Certificação 

 

Fonte: Cruz Gómes et al (2004, p. 26) 

 

De acordo com Cruz Gómes et al (2004), o processo de certificação acontece em 

várias etapas, as quais ocorrem com a participação de entidades. Os auditores da 

certificação são os organismos de terceira parte, isto é, uma organização independente. A 

autoridade de acreditação é uma declaração feita por uma entidade competente que 

verifica se as normas estabelecidas foram cumpridas. A primeira fase refere-se ao 

documento em que constam os requisitos exigidos para a certificação, depois acontece a 

avaliação dos produtos, sistemas, serviços e pessoas, que atesta o cumprimento dos 

requisitos, realizada por organismos de controle. 

Canozzi (2012, p. 15), afirma que o processo de certificação ocorre por meio de 

“[...] visitas periódicas de inspeção, as chamadas auditorias, realizadas nas unidades de 

produção agrícola, nas unidades de processamento e nos estabelecimentos de 

comercialização [...]”, além disso, as inspeções ocorrem de forma programada e não 

programada, a primeira acontece com o conhecimento do responsável, isto é, daquele que 

solicitou a certificação, a segunda, não há conhecimento do período em que ocorrerá a 

inspeção. O controle realizado em determinados períodos após a certificação ocorre de 

acordo com as normas estabelecidas. 
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2.4.2 Certificação na Agricultura 

 

Não só na indústria, mas também no agronegócio são encontrados programas de 

certificação, de acordo com Rodrigues (2013, p.44) “as primeiras certificações foram para 

madeira, cacau e café [...]” atualmente existem sistemas de certificação para cana-de-

açúcar, pecuária, pesca, laranja, produtos orgânicos e demais setores da economia 

Segundo Palmieri (2008) a certificação no setor agrícola, teve sua origem na 

Europa, mais especificamente na França, devido a necessidade de oferecer aos 

consumidores detalhes dos produtos além de diferenciá-los por produtos e produtores. 

Gomes (2010, p. 34) explica que o processo de certificação surgiu devido a “[...] crises 

vinícolas no início do século passado, crises estas relacionadas com a falta de uma 

regulamentação para a proteção do uso de nomes geográficos para produtos agrícolas e 

alimentares”, e afirma que o Ministério da Agricultura da França, instituiu selos que 

abordam a qualidade e o modo de produção.  

Conforme Silva e Petterson Neto (1997, p. 105) entende-se como “certificação da 

produção agrícola o conjunto de ações que visam a garantir a qualidade e a procedência 

de determinado(s) produto(s) aos consumidores e comércio/indústria”, para Caswell 

(2006) a certificação tem como objetivo validar os processos que ocorrem ao longo da 

cadeia produtiva. 

Prado (2014, p. 33) afirma que “a certificação agrícola visa diferenciar produtos 

oriundos de processos de produção ambientalmente adequados, socialmente justos e 

economicamente viáveis daqueles que não o são”, ainda para o autor, tem por objetivo 

avaliar se atende aos padrões mínimos exigidos.  

Além disso, para Silva e Petterson Neto (1997, p. 105) “[...] é realizada por 

ocasião de transações comerciais, podendo a iniciativa partir de Produtores, 

comerciantes/industriais ou consumidores”, ainda para esses autores, a operacionalização 

do processo de certificação, ocorre em diferentes etapas que estão de acordo com os 

procedimentos e metodologia própria, e envolve procedimentos no campo e na gestão.  

Nesse sentido, Nassar (2003) afirma que a certificação depende de dois objetivos 

considerados principais: definir quais são os atributos do produto, processo ou serviço e 

assegurar que estão de acordo com as normas pré-estabelecidas.  

Prado (2014, p. 37) afirma que “cada tipo de certificação possui um padrão de 

normas próprias, as quais as propriedade rurais devem seguir. Por meio dessas normas, 
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as empresas auditoras utilizam um checklist em que os auditores verificam in loco se cada 

item está sendo cumprido” só, então, a propriedade recebe o documento de certificação.  

Silva e Petterson Neto (1997, p. 106) ressaltam que “[...] para que ocorra a 

certificação, há dois pressupostos básicos: um mercado consumidor de produtos com 

qualidade diferenciada e padrões de qualidade que atestem essa diferença em relação a 

outros produtos disponíveis”, utilizados para diferenciar produtos e Produtores, uma vez 

que, trata-se de uma relação entre o mercado e o consumidor afirma Canozzi (2012).   

Ainda para Canozzi (2012, p. 7), a certificação atua “[...] como um ferramenta 

para a governança, afim de contribuir para as mudanças socioambientais, pois apresenta 

a credibilidade [...]”, nesse processo a propriedade rural passa por transformações que 

tem por objetivo gerar benefícios para a população e para os consumidores, além disso, 

ocorre a conservação e preservação do meio ambiente, de acordo com Pinto e Prada 

(2008).  

Além disso, a certificação é vista como um mecanismos que assegura as 

características de produtos ou processos produtivos. Segundo Prado (2014, p. 30) é “a 

transmissão de informações sobre o processamento de alimentos está incorporando as 

práticas de gestão das cadeias agroindustriais de praticamente todo o mundo”. 

Para obter a certificação existem quesitos que devem ser atendidos, em alguns 

casos as exigências remetem a altos investimentos e mudanças na organização, podem 

conduzir não apenas ao cumprimento de leis, como no atendimento ou na inserção de 

nichos de mercado específicos. 

Nesse contexto, apresentam-se no quadro dez, os benefícios da certificação de 

produtos e processos produtivos. 

Quadro 10: Benefícios da Certificação 

Principais benefícios da Certificação 

Promove o comprometimento com a qualidade; 
Diminuir controles e avaliações por parte dos 

clientes; 

É um método gerencial que lhe permite medir a 

melhoria continua do desenvolvimento do negócio; 
Fazer frente à concorrência desleal; 

Assegurar eficiência e eficácia do produto, serviço 

ou sistema; 

Melhorar a imagem da organização e de seus 

produtos ou atividades junto aos seus clientes; 

Introduzir novos produtos e marcas no mercado; 
Assegurar que o produto, serviço ou sistema 

atende às normas; 

Reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a 

sua gestão; 

Tornar a organização altamente competitiva com 

produtos em conformidade às normas técnicas. 

   Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015) 
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Os programas de certificação geram benefícios a todos os envolvidos na cadeia, 

sendo eles Produtores, fornecedores ou consumidores, contribuindo com a gestão da 

propriedade, orientam nas práticas na produção, comprovando que o produto possui 

qualidade, além disso, de acordo com Cavallari (2010, p. 6) alguns são os benefícios 

observados pelos Produtores: “redução no uso de agrotóxicos, conservação solo e os 

cuidados com o descarte de resíduos produzidos na propriedade, além dos benefícios na 

qualidade e segurança dos alimentos fornecidos aos consumidores finais e a conservação 

do meio ambiente”.  

Além de comprovar a qualidade, a certificação oferece à empresa outros 

benefícios. Pinto e Prada (2008), afirmam que consumidores que possuem conhecimento, 

têm a livre opção de escolher produtos certificados; grupos sociais e ambientais 

participam na definição de alguns padrões relacionados à produção; pesquisadores 

apresentam estudos relacionados a práticas de menor impacto ambiental e maior inserção 

social do trabalhador; Estado contribui com a criação de novas políticas públicas para 

financiamento e desenvolvimento da atividade agrícola; e, por fim, os Produtores são 

beneficiados pela produção diferenciada, controle interno da propriedade e do seu sistema 

produtivo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os métodos e técnicas utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa para garantir a confiabilidade do estudo, e foi dividido da 

seguinte maneira: i) classificação geral da pesquisa; ii) categorias de análise; iii) coleta 

de dados; iv) unidade de análise; v) público de análise, vi) instrumento de coleta de dados; 

vii) análise dos dados; e viii) limitações da pesquisa. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, aplicada ao método de estudo de caso, e 

classifica-se como exploratória e descritiva.  

De acordo com Godoy (1995a, p. 58) 

 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões 

ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, isto é, dos participantes da situação em estudo. 

 

No mesmo contexto, Flick (2004, p. 28) afirma que a pesquisa qualitativa “[...] é 

orientada para a análise de casos concretos em sua particularidade temporal e local [...]”, 

permitndo compreender o contexto no qual o fenômeno estudado está inserido. 

Creswell (2010) apresenta as características da pesquisa qualitativa, são elas: 

ambiente natural - como local de coleta de dados; pesquisador como instrumento 

fundamental – a coleta é realizada pelos pesquisadores; múltiplas fontes de dados – 

entrevistas, observações e documentos; análise de dados indutiva – os pesquisadores 

criam padrões, categorias e temas; significado dos participantes – foco do pesquisador no 

significado que os participantes dão ao problema; projeto emergente – o processo da 

pesquisa pode ser alterado; lente teórica – os pesquisadores utilizam da teoria  nos 

estudos, como o estudo de conceitos; interpretativo – o pesquisador interpreta o que viu, 

ouviu e entendeu; e o relato holístico – relacionado a complexidade dada ao problema por 

meio das perspectivas, dos fatores envolvidos e da situação em geral.   

No contexto da pesquisa qualitativa, optou-se pelo método de estudo de caso, que 

de acordo com Godoy (1995b, p 25) trata-se de “[...] um tipo de pesquisa cujo objeto é 
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uma unidade que se analisa profundamente”. Do mesmo modo, Yin (2015, p. 17) afirma 

que, trata-se de uma investigação empírica, isto é, “[...] investiga um fenômeno 

contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto de mundo real 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 

claramente evidentes”.  

O que justifica a escolha do estudo de caso como método é o fato de tratar-se de 

uma pesquisa em profundidade, que tem por objetivo reunir informações detalhadas sobre 

um fenômeno específico, do qual não se encontrou estudo.    

Para isso, a classificação da pesquisa é exploratória e descritiva, Gray (2012, p. 

137) afirma que a pesquisa exploratória vai “[...] além de um simples instantâneo ou uma 

secção transversal de eventos, e pode mostrar como e por que as coisas acontecem”. 

Logo, afirma-se que a pesquisa é exploratória devido ao fato de o estudo de caso 

ser único, e realizado uma única vez em determinado período do tempo, buscou-se 

investigar com profundidade os temas que a envolvem, além disso, foi classificado como 

descritivo, pois teve-se como pretensão entender o fenômeno como um todo. 

Assim, as pesquisas descritivas, de acordo com Collins e Hussey (2005) são 

aquelas que têm como premissa avaliar e descrever características relacionadas à questão 

de pesquisa, para Godoy (2010, p. 124) é caracterizada como tal “[...] quando apresenta 

um relato detalhado de um fenômeno social [...]”. 

A pesquisa ocorre em duas etapas, a primeira envolve os dados obtidos por meio de 

materiais publicados, como artigos, dissertações e teses. A segunda refere-se à coleta e 

análise dos dados primários, para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de 

entrevistas semiestruturadas individuais e em profundidade, com o coordenador do 

Programa Agrária de Certificação Rural, o Analista da Qualidade responsável pelo 

programa, com os Produtores rurais e com os responsáveis pela implantação do programa.  

 

3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para atingir os objetivos propostos, foi necessário categorizar os elementos chave 

e, assim, obter as informações que respondessem ao problema da pesquisa, e oferecessem 

contribuições.  

Para esse trabalho, as categorias teóricas de análise utilizadas para desenvolver os 

instrumentos de coleta de dados, foram divididas em competitividade e sustentabilidade 

ambiental, estão constituídas da seguinte forma, representadas no quadro. 
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Quadro 11: Categorias Teóricas de Análise 

 
Categoria de 

Análise 
Definição Constitutiva 

Definição 

Operacional 

Competitividade 

Gestão 

Refere-se a análise de os elementos internos 

da empresa como: Marketing; Serviços pós-

vendas; Finanças; Administração; 

Planejamento.  

Serão avaliadas 

por meio dos 

roteiros 

semiestruturados 

elaborados para 

as entrevistas 

Inovação 

Está diretamente relacionado ao processo 

de produção: Produto; Processo; 

Transferência de tecnologia. 

Produção 

A competitividade de uma empresa, tem um 

elo na produção, assim analisa elementos 

como: Atualização de equipamentos; 

Técnicas organizacionais; Qualidade. 

Recursos Humanos 

O principal elemento de uma empresa, são 

as pessoas, para isso analisa-se: 

Produtividade; Qualificação e 

Flexibilidade. 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Solo 

Uma das preocupações da sustentabilidade 

ambiental com relação a agricultura são os 

cuidados com o solo. 

Nascentes e 

córregos d’agua 

A utilização de químicos nas plantações, 

conduz à análises de potabilidade da água, 

bem como a questão legal de reservas 

permanentes e legais. 

Reciclagem e 

Destinação dos 

resíduos 

Nas propriedade rurais também há 

ocorrência de lixo, e a destinação correta é 

uma ação ambiental. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Coutinho e Ferraz (1994) e Binda (2014) 

  

As categorias apresentadas, estão fundamentadas no arcabouço teórico, foram 

divididas em: competitividade, nas áreas de gestão, inovação, produção e recursos 

humanos, apresentadas por Coutinho e Ferraz (1992). 

As categorias de sustentabilidade ambiental, são compostas por análises com 

relação ao solo, nascestes e córregos d’água, e reciclagem e destinação dos resíduos, 

desenvolvidas por Binda (2014), pois pretende-se avaliar como o programa de 

certificação rural, desenvolvido pela cooperativa, praticado por produtores rurais 

contribui para a gestão da propriedade rural de que forma os Produtores percebam e se 

percebam na relação entre a competitividade e a sustentabilidade ambiental da 

propriedade rural.  
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Além disso, tem-se o propósito de que a coleta de dados forneça informações 

necessárias à pesquisa, e assim responda o problema e atenda aos objetivos delineados 

para esse estudo.  

 

3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizou-se diferentes fontes de informações, classificadas 

em três níveis, segundo Cooper e Schindler (2011): fontes primárias; fontes secundárias 

e fontes terciárias, para este estudo serão consideradas as fontes primárias e secundárias.  

Para os autores citados as fontes primárias são as informações coletas no campo, 

ou documentos que não receberam tratamento, os dados secundários são aqueles que 

receberam tratamento, são os materiais utilizados como referência.  

Nesse sentido, a pesquisa contou com técnicas de investigação que foram 

divididas em: a) pesquisa bibliográfica; b) pesquisa de campo com utilização de entrevista 

semiestruturadas e em profundidade; c) observação participante com apoio do diário de 

pesquisa; d) pesquisa documental com informação sobre o programa de certificação; e) 

análise de discurso. 

Para a construção do arcabouço teórico, realizou-se pesquisa bibliográfica em 

produções científicas, de pesquisadores nacionais e internacionais. Para isso, utilizou-se 

as seguintes plataformas: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – 

IBICT, disponível em: http://www.ibict.br;   Periódicos Capes, disponível em: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/; EBSCO, disponível em: http://www.ebsco.com; 

Scientific Periodicals Electronic Library – SPELL, disponível em: 

http://www.spell.org.br,  Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, disponível em 

http://www.scielo.org. 

Assim buscou-se as palavras-chave: competitividade, sustentabilidade ambiental 

e certificação, em teses, dissertações e artigos A1, A2, B1 e B2.  

A coleta dos dados primários ocorreu por meio de documentos e materiais 

fornecidos pela Cooperativa Agrária Agroindustrial, e entrevistas que foram realizadas 

em duas etapas.  

A primeira etapa, ocorreu na Cooperativa Agrária Agroindustrial, detentora do 

programa de certificação e responsável pelo suporte aos Produtores na implementação 

das áreas que integram o Programa Agrária de Certificação Rural -  PACR.  

http://www.ibict.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.ebsco.com/
http://www.spell.org.br/
http://www.scielo.org/
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Foram realizadas duas entrevistas, a primeira com o Coordenador do PACR, a 

segunda com o Analista da Qualidade responsável pela dinâmica do PACR: reuniões, 

apresentação do programa, divisão dos técnicos por áreas e designação de assessores para 

os Produtores de acordo com as áreas em que se busca a certificação.  

A entrevista com o Coordenador e com o Analista da Qualidade teve como 

objetivo a obtenção de informações sobre o funcionamento do PACR, os motivos que 

despertaram a criação do programa, os objetivos do PACR, bem como descrevê-lo e 

mapear os Produtores que possuem e os que estão em fase de certificação. O roteiro 

utilizado para a coleta de dados encontra-se disponível no Apêndice A.  

Na segunda etapa da pesquisa de campo, entrevistou-se os Produtores rurais 

associados da cooperativa que aderiram ao PACR que aceitaram participar da pesquisa, 

e os Responsáveis pela Implantação do PACR nas propriedades, assim, o público 

investigado foram os Produtores rurais que possuem certificação e aqueles que estão em 

processo de implantação. O roteiro utilizado para a coleta de dados pode ser visualizado 

no Apêndice B.  

O Analista da Qualidade e a pesquisadora enviaram uma carta convite para os 

Produtores que possuem certificação e, também, para os que estão em processo de 

implantação do programa, para participarem do estudo.  

Para a realização da pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com aqueles 

que aceitaram participar do estudo, assim o quadro abaixo apresenta o resumo dos 

participantes do estudo.  

Quadro 12: Público da Pesquisa 

 Cargo 
N° 

Propriedades 
Certificação 

Processo de 

Implantação 

Cooperativa Agrária 

Agroindustrial 

Coordenador         

Analista da 

Qualidade 
        

Produtores (Prod.) e 

Responsáveis pela 

Implantação do PACR 

(RIPACR) 

Prod. 01  RIPACR 01 1 5S; SSO GP 

Prod. 04  RIPACR 04 4 5S; SSO   

Prod. 10  RIPACR 10 4   5S 

Prod. 15  RIPACR 15 2   5S; SSO 

Prod. 17  RIPACR 17 2 5S   

Fonte: Dados primários da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com o Coordenador do programa e o Analista da 

Qualidade, cinco Produtores Rurais e cinco Responsáveis pela Implantação do programa, 
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assim, foram entrevistados o Produtor e o colaborador responsável pelo PACR na(s) 

propriedade(s).  

Além disso, dentre as áreas do PACR, no público de análise encontrou-se aqueles 

em que as propriedades já possuem certificação, são em 5S e Saúde e Segurança 

Ocupacional (SSO) e em processo de implantação, a maior incidência de certificação e 

implantação ocorre nas áreas de 5S, Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) e Gestão de 

Pessoas (GP).  

As entrevistas ocorreram de acordo com a disponibilidade daqueles que 

participaram do estudo, com os responsáveis pelo PACR a entrevista ocorreu em 

06/08/2015, os Produtores rurais e os Responsáveis pela Implantação do PACR, a coleta 

dos dados aconteceu entre 28/11/2015 a 22/12/2015.  

 Essa etapa teve por objetivo, colher informações sobre os motivos que levaram à 

busca pelo PACR, bem como a percepção sobre a competitividade, e as ações de 

sustentabilidade ambiental, além disso, buscou-se identificar como o PACR afeta nas 

ações ambientais e na competitividade das propriedades rurais que aderiram ao programa. 

Após a coleta dos dados primários, foi realizada a análise entrevistas e 

documentos. As entrevistas primeiramente foram transcritas depois foi realizada a 

análise, os documentos foram analisados e separados de acordo com as informações 

referentes ao PACR. A análise foi realizada a partir da transcrição das entrevistas 

gravadas e submetidas aos documentos coletados.  

Para a análise das entrevistas utilizou-se as técnicas de análise qualitativa de 

conteúdo, que segundo Bardin (2004, p. 19), obtêm por meio de “[...] procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens [...]”, assim 

baseia-se em conhecer no que está escrito nas entrelinhas, após foram submetidas em 

categorizadas de acordo com as respostas das para cada pergunta. 

 

3.4 SÍNTESE DA PESQUISA 

 

Elaborou-se um quadro resumo da pesquisa, com o objetivo de facilitar o 

entendimento de maneira visual, sobre os caminhos seguidos durante o estudo. 

Assim, apresenta-se de forma resumida, os métodos utilizados para a realização 

da pesquisa do trabalho de dissertação, são eles: objetivo geral; características da 
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pesquisa; dimensão de tempo; natureza dos dados; meios de investigação; público da 

pesquisa, critérios para a seleção dos respondentes; instrumento de pesquisa, coleta de 

dados e técnicas de análise a ser utilizada.  

Com o objetivo de facilitar a visualização dos procedimentos metodológicos, 

optou-se por elaborar um quadro resumo, com as principais informação.  

A recapitulação dos procedimentos metodológicos descritos no capítulo, podem 

ser observados no quadro. 

Quadro 13: Síntese dos Métodos de Pesquisa da Dissertação 

Categorias Etapas 

Objetivo Geral 

Analisar a relação entre a competitividade e a 

sustentabilidade ambiental de propriedades rurais que 

aderiram ao Programa Agrária de Certificação Rural.  

Características da pesquisa 
Abordagem qualitativa, caracterizada como exploratória 

e descritiva. 

Dimensão de tempo Única. 

Natureza das variáveis 

Qualitativa: Os dados primários serão coletados por meio 

de entrevistas com o gestor do PACR e com Produtores 

que implantaram ou estão em fase de implantação do 

programa. Os dados secundários tem como base os 

materiais fornecidos pela Cooperativa Agrária 

Agroindustrial, livros, dissertações, teses e artigos 

oriundos de plataformas de pesquisa. 

Meios de Investigação Estudo de caso único. 

Critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa 

Analista da Qualidade - Responsável pela formulação do 

PACR; e Envio do convite para todos os Produtores que 

aderiram ao PACR. 

Amostra de Pesquisa 

Coordenador do PACR; e 

Produtores rurais e responsáveis pela implantação do 

PACR, com certificação ativa e em processo de 

implantação que aceitaram participar da pesquisa. 

Critérios de seleção do público-alvo Método não probabilístico por conveniência. 

Instrumento de pesquisa 

Roteiro para entrevista semiestruturada - Apêndice A; 

Roteiro para entrevista semiestruturada - Apêndice B; e 

Documentos internos da cooperativa referentes ao PACR. 

Coleta de dados 

Teste Piloto: foi realizada uma entrevista com um 

Produtor e com o Responsável pela Implantação do 

programa de certificação, em fase de implantação do 

PACR. 

Pesquisa final: realização de entrevistas gravadas com 04 

Produtores rurais e 04 responsáveis pela implantação do 

PACR. 

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo. 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os capítulos precedentes abordaram a discussão teórica sobre o tema, os objetivos 

e os procedimentos metodológicos da pesquisa que encaminham ao desenvolvimento para 

a análise dos dados. De acordo com o exposto no capítulo referente a proposta 

metodológica que conduziu a investigação empírica do problema de pesquisa dessa 

dissertação, optou-se pela utilização do método qualitativo por considerar que a sua 

utilização tem como intensão esclarecer os aspectos relacionados ao tema de pesquisa, de 

maneira aprofundada.  

Para tanto, esta seção foi estruturada em quatro subseções: na primeira apresenta-

se o Programa Agrária de Certificação Rural; na segunda discute-se a competitividade 

resultante do programa; na terceira discutem-se as ações de sustentabilidade ambiental 

que resultam do PACR; por sua vez, a quarta subseção, trata dos resultados da relação 

entre a competitividade e as ações de sustentabilidade ambiental de propriedades rurais 

que aderiram ao Programa Agrária de Certificação Rural.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA AGRÁRIA DE CERTIFICAÇÃO RURAL 

 

A certificação tem sido um instrumento utilizado pelos setores primário, 

secundário e terciária da economia com o objetivo garantir ao consumidor a qualidade do 

produto ou serviço adquirido. Nesse sentido, buscou-se estudar um programa de 

certificação, baseado em ferramentas de gestão, específico da Cooperativa Agrária 

Agroindustrial sediada na região central do Estado do Paraná, no Sul do Brasil. Esta foi 

fundada, em 5 de maio de 1951, pois tinha como desafio apoiar 500 famílias de Suábios 

do Danúbio a recomeçarem suas vidas, e a agricultura foi a principal atividade 

desempenhada pelos imigrantes de origem alemã.  

Por volta do século XVIII, os alemães colonizaram o Sudeste europeu, 

transformaram a região com a construção de celeiros de grãos, porém devido aos eventos 

da Segunda Guerra Mundial e o fato de serem alemães, foram obrigados a deixarem seus 

lares, no ano de 1944, viveram durante sete anos refugiados na Áustria e, devido uma 

iniciativa da instituição humanitária, “Ajuda Suíça para a Europa”, receberam auxílio e 

destino dos novos lares, assim chegaram em Guarapuava, construíram a Cooperativa 

Agrária e a comunidade de Entre Rios. Atualmente a cooperativa atua em cadeias 
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produtivas completas, o que significa, desde realização de pesquisa agrícola realizadas 

pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária – FAPA até a industrialização.  

As culturas produzidas, são: soja, milho, trigo e cevada, as commodities agregam-

se valor por meio das unidades de negócios, Agrária Malte, Agrária Farinhas, Agrária 

Nutrição Animal, Agrária Sementes, Agrária Óleo e Farelo e Agrária Grits e Flakes.  

Com o objetivo de ganhar espaço no mercado e agilidade na produção, a 

organização possui matriz energética própria, estrutura logística que abrange as unidades 

de armazenagem, e um laboratório central que realiza análises em todas as etapas da 

cadeia produtiva.  

Além da preocupação com a qualidade de seus produtos e investimentos na busca 

de melhores resultados, a Agrária investe em educação, Colégio Imperatriz Dona 

Leopoldina, na preservação da cultura com a Fundação Cultural Suábio-Brasileira e na 

saúde e bem-estar da comunidade, além de subsidiar o Hospital e Farmácia Semmelweis. 

A administração da cooperativa é dividida em: Diretor Presidente; Diretor Vice-

Presidente; Diretor Secretário; Diretor Financeiro; Membros Vogais e Suplentes; 

Conselho Fiscal e Secretaria Executiva.  

A Cooperativa Agrária atende às exigências de seus clientes em termos de 

certificação, como o cliente tem buscado informações sobre a origem do produto, houve 

a necessidade de desenvolver um programa de certificação específico para propriedades 

rurais. 

No ano de 2006 havia uma parceria entre Cooperativa Agrária e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, no programa chamado “De Olho”. O 

SENAR é um órgão em que o Produtor rural tem uma interface, treinava Produtores e 

afilhados em programas de gestão, com o objetivo de capacitar o Produtor para a gestão, 

assim, no mesmo ano decidiu-se criar o Programa Agrária de Certificação Rural, tratado 

pela sigla PACR, esse contemplava apenas alguns módulos como o 5s, Gestão de Pessoas 

e mecanização. A partir de 2006 tornou-se um processo único e exclusivo da cooperativa. 

O primeiro objetivo do PACR não era atender aos requisitos de clientes, também 

não foi baseado em aumentar a receita, mas sim em levar a gestão para o Produtor, no ano 

de 2009 as primeiras propriedades foram certificadas, nesse período havia um grande 

número de Produtores que aderiram ao programa, e a área responsável pelo PACR foi a 

gestão da qualidade, que coordenava as atividades. 
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De 2009 até o momento, o programa tem sido reestruturado com o objetivo de 

tornar essa certificação aos moldes de uma certificação ISO, com independência no 

processo de auditoria, imparcialidade e idôneo.   

O programa foi forte até 2010, em 2012 ele foi bom, em 2013 estava em baixa, 

momento em que a cooperativa desenvolveu ações de marketing para recuperar.  

Hoje, a cooperativa conta com 616 Produtores, de acordo com o relatório anual 

do ano de 2014, desses, apenas 22 Produtores estão inseridos no PACR. O quadro abaixo 

apresenta a situação atual de adesões ao PACR. 

Quadro 14: Status do PACR 

 
Fonte: Cooperativa Agrária Agroindustrial (2016)  

 

5S

Saúde e 

Segurança 

Ocupacional

Total 5S
Gestão de 

Rotina

Gestão de 

Pessoas

Saúde e 

Segurança 

Ocupacional

Gestão 

Ambiental
Total

Prod. 01 Prop. 01 x x 2 x 1 3

Prop. 01 x 1 1

Prop. 02 x 1 1

Prod. 03 Prop. 01 x 1 1

Prop. 01 x x 2 2

Prop. 02 x x 2 2

Prop. 03 x x 2 2

Prop. 04 x x 2 2

Prop. 01 x x x 3 3

Prop. 02 x x x 3 3

Prop. 01 x x 2 2

Prop. 02 x x 2 2

Prop. 03 x x 2 2

Prop. 04 x x 2 2

Prod. 07 Prop. 01 x 1 1

Prod. 08 Prop. 01 x 1 1

Prod. 09 Prop. 01 x 1 1

Prop. 01 x 1 1

Prop. 02 x 1 1

Prop. 03 x 1 1

Prop. 04 x 1 1

Prod. 11 Prop. 01 x 1 1

Prod. 12 Prop. 01 x 1 1

Prod. 13 Prop. 01 x x 2 2

Prop. 01 x 1 1

Prop. 02 x 1 1

Prop. 01 x x 2 2

Prop. 02 x x 2 2

Prop. 01 x x 2 2

Prop. 02 x x 2 2

Prop. 03 x x 2 2

Prop. 01 x 1 1

Prop. 02 x 1 1

Prod. 18 Prop. 01 x 1 1

Prod. 19 Prop. 01 x 1 1

Prod. 20 Prop. 01 x 1 1

Prod. 21 Prop. 01 x 1 1

Prod. 22 Prop. 01 x 1 1

7 5 12 28 3 3 12 46 58

Total Geral

Prod. 16

Prod. 17

Total

Prod. 04

Prod. 05

Prod. 06

Prod. 10

Prod. 14

Prod. 15

Prod. 02

Cooperados Propriedades

Certificação Válida Implantação do Programa
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O quadro 14 apresenta os Produtores que aderiram ao PACR, e as áreas em que 

as propriedades estão certificadas e aquelas que estão em processo de implantação do 

programa, como pode ser observado são 07 propriedades com certificações válidas em 

5S, 05 em saúde e segurança o ocupacional. Em processo de certificação até o momento 

encontram-se 28 em 5S, 03 em gestão de rotina, 03 em Gestão de Pessoas e 12 em Saúde 

e Segurança Ocupacional, como se pode observar na área de Gestão Ambiental não foram 

encontradas certificações ativas nem em processo de implantação.    

Atualmente as interfaces do PACR estão interligadas aos três pilares da 

sustentabilidade, o social, o de resultado e a questão ambiental, para que essas boas 

práticas sejam geridas na propriedade por meio do processo produtivo. Hoje, o principal 

objetivo é tornar os Produtores mais competitivos, alinhados à missão e valores da 

cooperativa. 

Assim, o estudo foi realizado com Produtores rurais, associados da Cooperativa 

Agrária Agroindustrial, que aderiram ao programa de certificação PACR, composto por 

cinco áreas à saber: 5S; Gestão de Rotina; Saúde e Segurança Ocupacional; Gestão de 

Pessoas e Gestão Ambiental, conforme a figura. 

Figura 7: Organograma do Programa Agrária de Certificação Rural 

 

 

Fonte: Cooperativa Agrária Agroindustrial (2015) 

 

O 5S atua em: utilização/descarte; ordenação/organização; limpeza; saúde/higiene 

e autodisciplina. No 5S foram inseridas ações que integram a saúde dos colaboradores e 

o meio ambiente, isto é, além dos sensos, são exigidos a entrega dos Equipamentos de 

proteção individual - EPI, o colaborador também realiza admissionais, periódicos e 

demissionais, também acontece a contratação do funcionário de acordo com a legislação, 

isto é, eles passaram a ter a carteira de trabalho registrada.  
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Com relação ao meio ambiente é exigida a classificação de resíduos, coleta 

seletiva e consciência da destinação final, isso tanto para produtos agroquímicos, quanto 

para resíduos gerados nas propriedades, analise de potabilidade da água e ambientes 

específicos para armazenagem de óleos e lubrificantes. 

 O Gerenciamento de Rotina, refere-se a aplicação de um conjunto de 

metodologias e ferramentas de gestão, que contribuem para o aperfeiçoamento das 

atividades rotineiras da propriedade, as quais devem ser monitoradas, medidas e avaliadas 

para se atingir os objetivos planejados. O modelo adotado no PACR é o PDCA, conforme 

apresenta a figura. 

Figura 8: PDCA 

 
Fonte: Cooperativa Agrária Agroindustrial (2015) 

 

O ciclo PDCA é composto por: Plan – Planejamento; Do – Desenvolver; Check – 

Checar; Act – Agir. Para obter a certificação é preciso atender aos seguintes requisitos: 

sistema de indicadores para gerenciamento da propriedade; padronização - definição do 

negócio, padrões de sistemas, padrões operacionais; missão, visão e valores da 

propriedade e planos de ações e cronogramas.  

O Gerenciamento de Rotinas é a junção do planejamento estratégico das 

diretrizes, com a parte operacional, e as execuções das atividades. Nesse sentido, o 

objetivo da cooperativa é ajudar o Produtor a elaborar a visão, missão, valores da 

propriedade, códigos de conduta, a profissionalização da propriedade, indicadores chave 

de processo, indicadores de controle, indicadores de verificação, reuniões, as chamadas 

reuniões de análise crítica voltadas para resultado.  

A Gestão de Pessoas tem ações voltadas para o atendimento de legislação 

trabalhista (colaboradores com carteira assinada); plano de cargos e salários; 

recrutamento e seleção; treinamento dos colaboradores; para a avaliação de desempenho 

e desenvolvimento de programas de incentivos.   
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O objetivo da Gestão de Pessoas, de acordo com as informações fornecidas pelo 

Analista da Qualidade, vai além das exigências trabalhistas, pretende-se que o trabalho 

passe de informal para formal no sentido de profissionalização, que o colaborador perceba 

que trabalha numa empresa, com técnicas, com métodos, com metas, com cobranças, com 

visão para resultado, além de recrutar pessoas adequadas para cada tipo de atividade, 

ambiente, espaço, treinamento dos colaboradores, capacitação e desenvolvimento. O 

objetivo é ter uma equipe motivada, projetar o crescimento com a avaliação de 

desempenho, participação em programas de incentivos, e nos resultados.  

Com relação a Saúde e Segurança Ocupacional, as atividades são coordenadas 

para avaliar todas as situações de riscos e perigos visando a salvaguardar a saúde e a 

integridade da mão de obra na propriedade. Assim, o PACR avalia: programa de 

prevenção de riscos ambientais (reconhecimento do risco e controle da exposição) – 

PPRA; programa de controle médico de saúde ocupacional (monitoramento da saúde 

quanto à exposição aos riscos) – PCMSO; fornecimento de EPI’s – controle e uso efetivo 

dos equipamentos de segurança. 

Na área de Saúde e Segurança Ocupacional existe uma legislação que de acordo 

com o Coordenador do PACR, a primeira ação realizada na propriedade rural é adequar 

as instalações físicas às normas. Trabalha-se com a capacitação e o desenvolvimento das 

pessoas em relação às práticas seguras, isso com base em treinamento observando as 

legislações, para prevenir acidentes de trabalho e prevenção de risco da saúde do 

colaborador, treinamentos de combate a incêndio, preparação de equipes, comissões 

internas de prevenção de acidentes – CIPAS, trabalho em altura e em espaço confinado.   

Por fim, a Gestão Ambiental, que se refere às atividades coordenadas com o 

objetivo de alcançar melhorias nos aspectos e impactos ambientais da propriedade. As 

ações estabelecidas pelo PACR são: abastecedor do pulverizador; embalagens de 

agroquímicos; coleta seletiva; passivos ambientais; autorização junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP para uso dos recursos naturais; conservação e recuperação de 

mata ciliar e áreas de preservação permanente; licenciamento ambiental das atividades 

potencialmente poluidoras (tanque de combustíveis); averbação da reserva legal na 

matrícula do imóvel. 

As ações ambientais são realizadas de forma preventiva e, em alguns casos, de 

forma corretiva. Em relação ao meio ambiente há a questão legal, para todos os aspectos, 

desde o comportamental de pessoas, até o aspecto de manuseio de defensivos, práticas 

para prevenção de erosões, licenciamentos e, se nas propriedades têm áreas de secagem 
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de grãos, armazenagem, tudo tem que estar conforme as legislações, é preciso ter 

licenciamentos ambientais, exige-se processo de armazenagem de defensivos, 

lubrificantes, classificação de resíduos, áreas de prevenção, assoreamento, enfim toda a 

gama ambiental. 

O Produtor após conhecer o PACR, manifesta sua intenção em certificação, o 

processo de certificação pode ser visualizado da figura. 

Figura 9: Implantação do PACR 

 

Fonte: Cooperativa Agrária Agroindustrial (2015) 

 

Como pode ser observado a cooperativa divulga o PACR, então o Produtor 

manifesta a intensão de aderir, a cooperativa realiza o diagnóstico da propriedade, seja 

em qualquer uma dessas atividades, um diagnóstico inicial para saber os gaps que ele 

precisa trabalhar, a cooperativa trabalha com assessor em cada área, é o ele que vai 

auxiliar no processo de certificação.  
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Diante disso, o Produtor decide se opta ou não pela certificação, feito isso se 

realiza a assinatura de um contrato, em que se firma um compromisso entre as partes, 

com prazo e meta do que vai acontecer. Pré-requisitos são estabelecidos tais como a 

participação associado, a participação de uma pessoa Responsável pela Implantação do 

PACR em reuniões, diante disso, define-se quem serão os assessores que acompanharão 

o processo, após a implantação realiza-se uma auditoria interna, estando correto, realiza-

se uma auditoria externa, momento em que o Produtor recebe o certificado. O processo 

de certificação pode ser visualizado na figura abaixo. 

Figura 10: Certificação da Propriedade 

 

Fonte: Cooperativa Agrária Agroindustrial (2015)   

 

O sistema de auditoria externa é feito por uma empresa imparcial, contratada pela 

cooperativa para certificar o processo. As normas são da cooperativa, cada área possui 

normas específicas e manuais, a empresa certificadora audita com base nas normas, a 

cooperativa realiza apenas o processo de auditoria interna conferindo o check list, após 

isso, é chamada a empresa externa para a certificação, devido a cooperativa ter relação 
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direta com o Produtor, foi preciso terceirizar o processo de certificação, para que seja 

visto pelo cliente como um programa de certificação válido. 

 

4.2 A COMPETITIVIDADE RESULTANTE DO PACR 

 

Para atender ao objetivo de analisar como o Programa Agrária de Certificação 

Rural contribui para a competitividade das propriedades rurais, foram entrevistados os 

responsáveis pela elaboração do programa, os Produtores e também os Responsáveis pela 

Implementação do PACR nas propriedade rurais.    

O tema competitividade conduz ao estudo de vertentes internas, externas e 

sistêmicas à organização, descritos por Coutinho e Ferraz (1994) como Fatores 

Determinantes da Competitividade, sendo o PACR um programa de certificação com 

princípios de gestão, assim para responder ao objetivo que foi traçado tomou-se como 

base a análise dos fatores internos à empresa, de acordo com Ferraz, Kupfer e Haguenauer 

(1995) são eles: gestão; inovação; produção e recursos humanos. 

 

a) Gestão 

 

O fator gestão, analisa os seguintes pontos: marketing; serviços pós-vendas, 

finanças, administração e planejamento, para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995). A 

pesquisa, devido ao fato do elo estudado na cadeia da agricultura ser o Produtor, e por 

tratar-se de um programa de certificação com base em ferramentas de gestão, foram 

encontrados no campo os elementos, administração e planejamento, que serão discutidos. 

O elemento finanças não foi pesquisado, ele ainda não integra o PACR, mas de 

acordo com os responsáveis pelo programa está sendo desenvolvido, e deverá ser 

integrado no ano de 2017.  

O Coordenador do PACR e o Analista da Qualidade responsável pelo PACR, 

foram questionados sobre qual o objetivo do PACR, e qual foi o pensamento quando 

formularam o PACR para levar ao Produtor, isto é, qual a premissa do programa.  

Conforme apresentado no subitem anterior, o PACR é considerado um sistema de 

gestão, uma vez que as áreas que integram são voltadas para a organização e controle das 

atividades rurais. Assim, a premissa do programa é: 

“Integrar o modelo de gestão da Agrária ao modelo de gestão do Produtor” 

(Analista da Qualidade, 2015). 
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Isto é, tem como objetivo oferecer ao Produtor ferramentas de gestão que possam 

profissionalizar as atividades no campo, além de contribuir com a organização da 

propriedade, esse era um dos quesitos do planejamento estratégico, auxiliar o produtor na 

administração do seu negócio. 

“No primeiro momento do PACR, no ano de 2006, o objetivo não era atender 

as exigências dos clientes, nem aumentar a receita, mas sim levar a gestão que 

já era exercida na cooperativa para a propriedade. A gestão que já existia dentro 

da cooperativa, nós já tinha dentro do planejamento estratégico desde aquela 

época, algo de capacitar o Produtor, essa sempre foi uma diretriz da agrária, 

capacitar o Produtor, tornar ele mais próximo da cooperativa” (Analista da 

Qualidade, 2015).     

Essa era a premissa do programa, devido as mudanças no comportamento do 

consumidor, atualmente o PACR tem como objetivo, além de contribuir com o produtor 

na questão de gerenciamento do negócio, responder as necessidades dos clientes, atender 

a legislação, tonar o negócio mais competitivo e preparar para as exigências que estão por 

vir.   

“PACR os Produtores têm acesso a ferramentas que os auxiliam a administrar 

a propriedade com base em métodos e modelos adotados em grandes 

organizações, inclusive na Agrária, transferindo conhecimento de gestão 

empresarial às áreas rurais” (Informativo, 2013).  

“Levar o processo de gestão da agrária para o Produtor, esse foi nosso objetivo, 

e com isso tornar ele competitivo, isso sempre foi uma estratégia. Para isso 

trabalhamos com as interfaces dentro dos pilares da sustentabilidade, o social, 

o de resultados e a questão ambiental, para que as boas práticas sejam geridas 

dentro da fazenda, por meio do processo produtivo. Logo, o principal objetivo, 

foi tornar os Produtores mais competitivos, alinhados à missão e valores da 

Agrária, com a profissionalização da propriedade e redução de perdas no 

processo de capitalização da empresa rural” (Analista da Qualidade). 

A partir de então, observa-se que o cliente exige da cooperativa e a cooperativa 

repassa aos Produtores. Assim, a cooperativa buscou mostrar que com as atividades e o 

ambiente de trabalho organizado o Produtor pode se tornar mais competitivo, logo poderá 

realizar planejamento das ações e atividades, também conseguirá reduzir custos e 

aumentar a produtividade. A reestruturação do PACR, além da gestão da propriedade, 

tem como objetivo orientar o Produtor para que possa atender as necessidades do cliente.  

Nesse sentido, também questionou-se os Produtores e os Responsáveis pela 

Implantação se o PACR contribuiu para a gestão da propriedade, em que contribuiu, e de 

que maneira. 

“O PACR contribui sim para a gestão de pequenas propriedades, e também 

daquelas nas quais o Produtor quem faz tudo, esse não é o nosso caso, nós 

temos gerentes, não somos Produtores em si, somos empresários de 
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propriedades rurais, trabalhamos com pessoas, em cada fazenda tem alguém 

responsável pela gestão, aqui no escritório nós coordenamos os trabalhos, o 

meu pai já era muito organizado, e passou isso para nós” (Produtor 01) 

“Como nós já temos a visão de gerenciamento, entendemos a agricultura como 

um negócio, trabalhamos como empresa, logo existe uma administração na 

propriedade, as áreas nas quais certificamos contribuiu sim para a organização 

do ambiente, de estoque, de barracão, mas não para na maneira de administrar” 

(Produtor 04) 

 “Na verdade, para os dias de hoje, face a todas as exigências legais e 

necessidades, a propriedade tem que se adaptar as questões ambientais, 

trabalhistas e de segurança no trabalho, a organização, e essa organização pode 

levar a uma melhora nos processos produtivos, esse é um dos objetivos, então 

foram esses os fatores. Exigências legais e as necessidades de gestão da própria 

fazenda, da propriedade. Então eu decidi pela necessidade mesmo de 

organizar, é uma necessidade, se o Produtor quer se adaptar a todas as normas 

e leis, ele automaticamente tem que se organizar.” (Produtor 10) 

“Ele contribui no sentido de você saber o que fazer, mas no sentido de 

gerenciar hoje ainda não, ele ajuda no sentido da produtividade, por outro lado 

ele atrapalha porque você tem procedimentos que precisam ser obedecidos” 

(Produtor 15). 

 “Acredito que ele contribuiu sim, no sentido de documentação, o PACR exige 

muitos documentos, tudo que se faz na propriedade tem que ser documentado, 

ele ajuda nessa parte, mas não te diz como você deve ser a gestão da 

propriedade, ou o que você tem que fazer” (Produtor 17). 

Observa-se na fala dos Produtores que o programa contribuiu na percepção de 

alguns, no sentido de facilitar o gerenciamento da propriedade e para outros não, o 

Produtor 10 conforme apresentado encontra-se em processo de implantação, ele está 

diretamente envolvido nas atividades da propriedade, e o PACR como ferramenta de 

gestão foi um dos motivos que o levou a aderir ao programa de certificação.  

O Produtor 15 também está em processo de implantação, no entanto não está em 

contato direto com a produção, de acordo com as informações coletadas cada propriedade 

possui um gerente, que coordena todas as atividades no campo, desde o plantio até a 

colheita, os Produtores 04, 01 e 17 já possuem certificação, e segundo eles, o PACR 

contribuiu para a organização do ambiente de trabalho e, também para a regulamentação 

dos documentos necessários e exigidos por lei, não para a gestão, pois também entendem 

a propriedade como uma empresa, e está possui gerentes que administram e ordenam as 

atividades.  

Autores como Batalha e Silva (2011), Coutinho e Ferraz (1994), Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995), Kakimoto (2011) e Roman et al (2012), apresentam em suas 

categorias de análise para a competitividade a gestão como primeiro elemento, ela permite 



63 

 

controlar os processos e buscar ações para responder de maneira mais rápida ao que é 

determinado pelo ambiente.  

Os Responsáveis pela Implantação do PACR, foram unanimes quando elencaram 

as contribuições do PACR nas áreas em que possuem certificação ou em fase de 

implantação, para eles de certa forma o programa facilita alguns pontos da gestão, são 

eles: a organização dos equipamentos; das ferramentas; o controle de estoque; redução de 

desperdício; redução de custo. Com relação a documentação, eles conseguem organizar a 

equipe para treinamentos, dividir as atividades por funcionário e controle na entrega e 

compra de EPI’s. 

“Percebemos redução de desperdício, muito muito mesmo, até das próprias 

ferramentas que eles utilizam, e dos próprios EPI’s, esse é um sinal, quando a 

gente vai analisar os colaboradores, esse é um sinal que eles realmente 

compraram a ideia do programa, que eles estão cuidando e utilizando da 

maneira correta, todas as ferramentas e os próprios EPI’s que eles tem que 

utilizar, eles economizam mais, eles não jogam qualquer coisa fora” 

(Responsável pela Implantação do PACR 01).  

“O maior problema é o documental, e é o colocar na cabeça do colaborador 

que tem que assinar o check list, que tem que documentar quantas vezes limpou 

o pátio, pegar um cara que mal conhece um computador e dizer para ele que 

ele tem preencher um documento de quantas vezes ele limpa o pátio, o dia a 

hora e assinar” (Responsável pela Implantação do PACR 04) 

Tudo o que fazemos, nós documentamos. Existe uma material assim, uma lista 

de presença, o curso que foi dado, por exemplo o gerenciamento de resíduos, 

participou a pessoa assina, essa é a parte documental que prova, que a gente 

tem feito os cursos e que as pessoas participaram. (Responsável pela 

Implantação do PACR 10) 

“Eu percebi principalmente na oficina, quando começamos com as 

organizações, nós conseguimos reduzir uns trinta por cento (30%) o nosso 

custo, nós ainda queremos reduzir mais, porque eu ainda não estou controlando 

o estoque, eu ainda estou na parte de organização, uma coisa que eu tenho 

percebi, é que antes eu respondia, mas gente comprei isso semana passada, é 

mas não tem mais, e eles não conseguiam achar a peça lá, passava uns dias daí 

que eles iam achar a peça, tanto que agora, esses dias eles pediram peça, e me 

explicaram ‘olha esses dias você comprou mas era da outra máquina, agora 

precisamos mais duas’, então a gente já consegue perceber que a redução foi 

boa, e gastos com os EPI’s era muita compra de EPI, hoje com os treinamentos 

a conscientização a gente já conseguiu reduzir bastante, agora eles estão 

preocupados, e vieram para nós pedir um vestiário e uma lavanderia, porque 

querem lavar os EPI’s, nos disseram ‘vocês estão pagando R$ 80,00 cada 

conjunto e esse EPI dá até 40 lavagens, então nós usamos até quando dá, e 

depois jogamos fora, porque não temos lavanderia e não podemos levar para 

casa’, eles aprenderam no curso, eles mesmos fizeram uma média por mês por 

funcionário, e vieram e falaram em que nós estamos perdendo porque não tem 

uma lavanderia, gastamos com a lavanderia e mais tarde teremos uma redução 

de custo de compra com EPI” (Responsável pela Implantação do PACR 15). 

“Já estou prevendo que vou economizar mais adiante, então o programa traz 

redução de custo, pode ser que ele não te de dinheiro lá dentro do fluxo de 

caixa, só o fato de diminuir o tempo do teu colaborador, melhorar o 

desempenho da máquina, e do tempo do colaborador de ficar lá esperando uma 
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peça, já é um ganho, porque se atrasa um processo, atrasa o processo da 

colheita e do plantio, a gente ganha muito mais no tempo do que em dinheiro 

em si, eu tenho percebido que tem diminuído e muito as compras, pois  quando 

você controla e identifica sabe o local que está, o risco de você comprar uma 

peça em duplicidade seja ela de valor alto ou baixo é quase zero” (Responsável 

pela Implantação do PACR 17). 

Ainda para eles, o 5S contribui para a gestão da propriedade, quando se trabalha 

em um ambiente limpo e organizado, facilita o desempenho das atividades, além disso, 

contribui para a gestão de compras, conduz a redução de custos, a organização faz com 

que o planejamento definido seja colocado em prática. 

Figura 11: Resultado do 5S 

 
Fonte: Cooperativa Agrária, 2015 

 

As imagens fornecidas pela Cooperativa Agrária, são de duas propriedades, após 

a certificação na área de 5S, de acordo com o Coordenador do PACR, as propriedades 

que possuem vínculo com a cooperativa, alguns Produtores tem o perfil de guardar 

equipamentos e ferramentas que não têm mais utilização, além disso, em algumas delas, 

existem espaços reservados para o descarte do que não é mais usado, como mostram as 

imagens.  
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Com relação ao elemento planejamento, inserido nas propriedades devido as 

culturas de inverno e verão. Em duas propriedades observou-se um planejamento 

financeiro e de atividades para a implantação do PACR, duas dessas propriedades estão 

em processo de certificação, assim o planejamento é realizado com o objetivo de obter 

recursos para que se possa implementar os investimentos necessários exigidos nas áreas 

de 5S e Saúde e Segurança Ocupacional. 

 

“Hoje eu já sei o que eu tenho que melhorar e já tenho os orçamentos, e já 

aviso, pessoal não vou fazer esse ano, preciso do orçamento para colocar no 

fluxo de caixa, aí eu digo eu preciso de R$ 200.000,00 eles me dizem ‘te dou 

R$ 100.000,00’, aí com esse dinheiro eu vou escolher o que eu vou fazer” 

(Responsável pela Implantação do PACR 15)  

 

De acordo com os responsáveis pela implantação do PACR, a partir do momento 

que a cooperativa entrega a avaliação feita pelo assessor da área escolhida para 

certificação, o próximo passo é realizar o planejamento das atividades que serão 

desenvolvidas e os investimentos necessários.  

Por fim, observa-se que há relação entre a ação prática encontrada no campo com 

a literatura, na visão de Kakimoto (2011) as ferramentas de gestão contribuem em 

controles internos que conduzem ao desempenho da organização, pois atuam na 

organização, na produção, na busca pela redução de custos, além de acessos à mercados. 

 

b) Inovação e Produção 

 

Ferraz; Kupfer e Haguenauer (1995) afirma que em relação a inovação, a análise 

ocorre em produto, processo e transferência de tecnologia. Atualmente o PACR não tem 

uma área voltada à inovação. Para os autores o fator produção, têm como elementos: 

atualização de equipamentos; técnicas organizacionais e qualidade.  

A área de gestão da produção rural passa a integrar o PACR em 2016, de acordo 

com o Coordenador do PACR.  

De acordo com a literatura apresentada, as inovações são instrumentos 

relacionados ao produto e processos que podem conduzir a empresa para a 

competitividade. De acordo com o Produtor 10.  

Quando falamos em tecnologia, falamos em semente, então, o Produtor pega o 

insumo na Agrária, pega uma semente que vai plantar antes e colher conforme 

previsto ou vai plantar mais tarde e colher antes, uma semente com variação 

genética, aí tem a parte que é nossa, que é tecnologia no campo, como 
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maquinário, treinamento de funcionários para saber como trabalhar com aquele 

maquinário que tem alta tecnologia, as plantadeiras, as colheitadeiras, se entrar 

numa delas você não sabe por onde começa, a gente que não lida não sabe p/ 

que serve cada botão, o Produtor escolhe qual tipo de semente ele quer 

daquelas que a cooperativa dispõe.  

A inovação para os Produtores refere-se aos insumos fornecidos pela cooperativa. 

Com relação as tecnologias no campo são utilizadas, plantadeiras, colheitadeiras e 

sistema de posicionamento global – GPS, cada Produtor busca inovações tecnológicas de 

acordo com as necessidades e possibilidades financeiras. No modelo apresentado por 

Sepulcri (2014) a inovação tem relação com os fornecedores, eles são os responsáveis por 

insumos, máquinas e equipamentos.  

Durante a pesquisa, observou-se que outro ponto considerado de destaque na 

inovação são as ações desenvolvidas no 5S. 

 “Se você está mais organizado, vai saber melhor o que tem no estoque, 

sabendo o que tem no estoque e o local em que está guardado vai localizar mais 

facilmente, vamos dizer assim, de repente você estava comprando uma peça 

desnecessariamente, porque você não achou ela no estoque, vai facilitar porque 

se o funcionário x que sabe o local de guardar, os outros também tem que 

conseguir achar, isso acaba afetando o processo produtivo, você se torna mais 

eficiente”. (Produtor 01) 

“A melhor utilização do tempo deles, isso gera economia para a fazenda, na 

hora de você fazer tem que investir, mas também gera um lucro para a fazenda, 

o cara gasta menos tempo procurando as coisas, na hora de buscar uma chave 

não precisa ficar revirando, porque ela já tem um lugar certo, vai lá pega e já 

volta, agilizou muito, esse retorno financeiro não vem de imediato, isso é bem 

ao longo do tempo que você percebe a diferença, o custo na inserção do 

programa é muito maior que o retorno num primeiro momento. Na minha 

opinião é no primeiro momento que o investimento é maior porque você 

precisa desembolsar para adequar, a partir do momento que está tudo adequado 

basta manter, então fica mais fácil porque o investimento não precisa ser 

absurdo” (Responsável pela Implantação do PACR 04). 

“Estatisticamente falando, o tempo que você ganha entre pegar uma peça hoje 

e do tempo que perdia ao pegar uma peça ontem, o consultar, se tem ou se não 

tem, se não tem é preciso pedir para ser comprada, se tem é só pegar a peça, 

leva dois (02) minutos para fazer isso, antes levava uns quinze (15) minutos 

até subir a escada e tentar adivinhar onde está a peça, quem perde não sou eu, 

mas sim a empresa perde, devido o tempo que eu fiquei esperando uma peça, 

se quinze (15) minutos minha máquina ficou lá parada, e a colheita ficou 

quinze (15) minutos parada, se eu fosse somar cada minuto que fiquei parada 

quanto eu perdi naquele dia, em tempo de chuva com isso ou aquilo” 

(Responsável pela Implantação do PACR 15). 

Na fala dos entrevistados o 5S tem sido considerado uma inovação nas atividades 

realizadas, o fato de organizar o ambiente de trabalho, o aproveitamento de espaços, 

controle de estoque que contribuiu diretamente na gestão de compras, redução de custos, 

uma vez que, há cuidado com as ferramentas, produtos químicos e equipamentos.  
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Ainda com relação a inovação, questionou-se sobre a tecnologia adotada, e de 

acordo com os Produtores nem sempre é a melhor aliada,  

“Nós sempre pensamos de maneira organizacional, então com relação as 

operações, você vai pensar como fica melhor, de que forma vai render mais, 

então aí pode melhorar, se a gente falar da questão ambiental, conservação do 

solo em desempenho a gente pode melhorar, eu estou plantando, minha 

topografia é ondulada, favorece a erosão, aí se eu pensar em desempenho 

operacional, hoje existem tecnologias como o GPS que você vai definir uma 

rota, vai explorar da melhor forma possível o teu talhão, só que essa melhor 

forma possível para você fazer o trabalho em menos tempo, não é a melhor 

forma do ponto de vista conservacionista, porque a topografia é ondulada, 

então você vai plantar num sobe e desce, que favorece a erosão, se você vai de 

acordo com a visão conservacionista você teria que plantar em nível, nós já 

tínhamos essa visão de melhorar o desempenho só que estávamos deixando p/ 

traz a visão conservacionista só que agora nós estamos voltando, tentando 

plantar em nível, tanto é que esse ano extremamente chuvoso, das duas 

propriedades que temos, uma delas não temos problema de erosão, porque 

estamos trabalhando para conservar o solo, a partir do momento que você quer 

conservar o solo você não consegue esse alto desempenho nas operações para 

conter o escorrimento da água, pelo fato de se plantar em nível, isso já afeta o 

rendimento operacional, linha reta é morro acima, morro abaixo, em nível, são 

plantações em círculo, se você planta assim, quando tem muita chuva, acaba 

bloqueando a erosão. Isso acontece muito na agricultura, você não pode pensar 

só em rendimento operacional, senão você vai ter outros problemas como é o 

caso da erosão” (Produtor 10).  

Os Produtores analisam a topografia da área de plantio e buscam rotas que 

contribuem para a otimização da produção, porém nem sempre é possível, em alguns 

casos têm-se uma área ondulada, assim, o plantio deve ser de maneira que evite a erosão.  

Com o objetivo de auxiliar o Produtor a otimizar sua produção, os responsáveis 

pelo PACR formularam os requisitos para a área de gestão da produção rural passa a 

integrar o programa em 2016, de acordo com o Coordenador do PACR  

“A gestão da produção, é baseada em todas técnicas de produção, nós vamos 

transformar isso num programa que nós já temos que são as interfaces da 

assistência técnica e toda a questão técnica” 

A cooperativa não exige do Produtor a atualização de seus equipamentos, a busca 

por tecnologias depende da necessidade e possibilidade de investimento do Produtor, a 

produção no caso da agricultura está diretamente relacionada aos insumos, a organização 

das atividades e dos equipamentos necessários, também com a tecnologia utilizada no 

campo, e o relacionamento dos colaboradores, conforme pode ser observado na fala dos 

entrevistados,  

 

Como o programa exige que as máquinas esteja em ótimo estado, limpas para 

o próximo dia, isso facilita muito, não tem nada que impeça de fazer o trabalho 

rápido, então facilitou bastante essa agilidade, a produção em si, de tecnologia, 
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de investimentos, é uma coisa a parte, isso é do Produtor com a Agrária, então 

isso não influencia em nada na qualidade do produzir, sim facilitou bastante o 

processo de produção. (Responsável pela Implantação do PACR 01) 

“Apesar de os programas falarem de aplicação de defensivos, eles falam mais 

de cuidados, não de quantidade, a quantidade depende da necessidade para 

aquele ano, se o agrônomo da Agrária chegar lá e falar que tem que fazer mais 

uma aplicação, você tem que fazer aplicação, o programa em si não aumenta 

nem diminui a qualidade do produto, só a qualidade do processo” (Responsável 

pela Implantação do PACR 04) 

“Principalmente na agilidade, na concentração e na formação de equipe, 

porque o ato de plantar e colher precisa do relacionamento bom entre eles, 

enquanto um está dirigindo a máquina o outro está lá traz, eles tem que ficar 

se comunicando, o que está lá traz tem que ficar cuidando se o trabalho está 

bem feito, está alinhado, essa agilidade toda, o ir e vir do campo, o buscar uma 

peça, a própria comunicação entre eles, isso reflete automaticamente na 

produção”. (Responsável pela Implantação do PACR 17). 

O cuidado com as máquinas e equipamentos tem relação com a durabilidade, com 

a produtividade, trata-se de uma das exigências do programa, deixar o ambiente de 

trabalho pronto para o próximo dia conduz a agilidade no processo produtivos.  

Assim, observa-se que as ações propostas pelo PACR estão relacionadas com a 

qualidade do processo, a qualidade do produto depende do insumo utilizado, também da 

quantidade de aplicação de químicos, em úmido, resultante de chuvas acima da média é 

preciso aplicar mais defensivos para evitar as doenças e pragas.  

Com relação ao fator produção, observa-se que há uma relação direta entre 

Produtor e cooperativa, esta por sua vez fornece os insumos, cabe ao Produtor analisar a 

tecnologia qual irá adotar, também o processo produtivo adequado para otimizar a 

produção e atingir a competitividade, assim é necessário reunir elementos como insumos, 

máquinas e equipamentos, processos produtivos e pessoas especializadas, além da busca 

por nichos de mercado, uma vez que o objetivo é fornecer ao consumidor alimento seguro, 

conforme afirma Sepulcri (2014) no modelo da cadeia produtiva e, os elementos 

necessários para a competição de um negócio agrícola.  

Além disso, para o autor, a produção está relacionada não apenas ao processo 

produtivo eficiente e sustentável, também precisa de pessoas habilitadas, preparadas para 

desenvolver a atividade de maneira produtiva 

O PACR no momento não contribui no sentido de inovação, isto é, não há uma 

área de certificação específica para a inovação de produto, processo ou tecnologia, a 

inovação que os entrevistados perceberam refere-se a agilidade no processo de produção, 

na organização dos materiais, ferramentas, o cuidado com as maquinas, plantadeiras e 

colheitadeiras, o que na opinião dos envolvidos contribui para a qualidade do processo. 
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Com relação à produção, conforme visto anteriormente, a gestão da produção 

passa a integrar o PACR em 2016, assim futuros estudos poderão medir, e fazer a relação 

com a competitividade. 

 

c) Recursos Humanos   

 

O último elemento dos fatores empresariais é Gestão de Pessoas, subdividido por 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) em: produtividade; qualificação e flexibilidade.  No 

PACR foram criadas 02 áreas específicas para o colaborador, são elas: Gestão de Pessoas, 

Saúde e Segurança Ocupacional. Em Gestão de Pessoas não há propriedade certificada 

até o momento, foram encontradas 03 propriedades em estágio de implantação do 

programa, na área de Saúde e Segurança Ocupacional são 05 propriedades certificadas, e 

12 que estão em processo de implantação do programa.  

A certificação em Gestão de Pessoas tem o objetivo de  

“Profissionalizar o trabalho no campo” (Coordenador do PACR).  

“Que passe de algo informal, que o colaborador se sinta numa empresa, com 

técnicas, com métodos, com metas, com cobranças, desde aquela velha 

orientação que a gente tem para resultado, uma visão para resultado”. (Analista 

da Qualidade) 

De acordo com o objetivo do PACR que é promover ao Produtor ferramentas de 

gestão para que possa administrar seu negócio, os colaboradores são considerados 

elementos fundamentais, em razão do resultado das atividades do campo são em sua 

maior parte consequência do trabalho humano, assim, as áreas de Gestão de Pessoas e 

Saúde e Segurança Ocupacional estão integrados ao programa de certificação, uma vez 

que também são resultantes de legislações.  

Em relação a Gestão de Pessoas, os trabalhadores rurais deixam do trabalho 

informal e passam a atuar como integrantes da empresa, isto é, o programa exige: 

 

- Atendimento de legislação trabalhista; 

- Plano de cargos e salários;  

- Recrutamento e seleção;  

- Treinamento dos colaboradores;  

- Avaliação de desempenho; e  

- Desenvolvimento de programas de incentivos.  
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Além disso, os Produtores organizam os documentos para a contratação de cada 

colaborador, então eles passam por exames admissionais, e assinam um contrato de 

trabalho no qual estão de acordo com horários de trabalho, de almoço, de descanso, a 

descrição das atividades pelas quais são responsáveis, bem como a participação em 

treinamentos e as demais exigências de cada propriedade, isto é, com a casa que 

receberam para morar, os locais em que seus familiares podem ou não circular, o cuidado 

com equipamentos, ferramentas e EPI’s. Outro ponto de destaque refere-se ao fato de os 

colaboradores receberem o mesmo tratamento, isto é: 

“Não tem distinção entre os colaboradores, os que entraram antes tem um 

salário melhor que os que entraram depois, não. Há uma preocupação em 

implementar, isso existe, uma segregação por cargos e salários, de maneira 

hierárquica, uma forma de recrutamento e seleção, recrutar pessoas adequadas 

para cada tipo de atividade, de ambiente, de espaço, realizar o treinamento 

desses colaboradores de acordo com suas atividades, também a capacitação e 

desenvolvimento dessas pessoas dentro da propriedade, a gente olha muito essa 

situação, avaliação de desempenho” (Produtor 01). 

De acordo com os Responsáveis pela Implantação do PACR as ações do programa 

em relação ao funcionário, recrutamento e seleção, cargos e salários e, treinamentos, 

contribuíram no desempenho dos colaboradores, cada um tem uma atividade específica, 

e recebe treinamento de acordo com a atividade, além disso, observaram que os próprios 

funcionários sentem-se mais seguros, pois trabalham com carteira assinada, e que não 

desejam trabalhar em fazendas que não atuam do mesmo modo. 

“Conseguimos segurar as pessoas, percebemos que as pessoas, não querem 

trabalhar na fazenda vizinha que não é Produtor da agrária porque lá é uma 

bagunça, porque lá não funciona, o pessoal gosta de trabalhar com os 

Produtores em função das metodologias de gestão, e isso dá uma tranquilidade 

para ele que a empresa dele está evoluindo” (Responsável pela Implantação do 

PACR 17). 

Em uma das propriedades em que foi realizada a pesquisa de campo, o Produtor 

comentou que dois funcionários não aceitaram fazer os exames admissionais, e também 

não assinaram o contrato de trabalho. 

“Um ponto positivo é a iniciativa da cooperativa com o PACR, um ponto 

negativo é que ele mexe muito com os colaboradores da propriedade, eu perdi 

bons colaboradores, ou eu fico com o colaborador ou sigo com o PACR. Perdi 

dois funcionários importantes, eu decidi pelo programa, então tenho que levar 

a diante, não posso abrir uma exceção, ou todos cumprem as regras do 

programa, ou eu preciso tomar decisões mais drásticas, então, como eles não 

concordaram em assinar o documento de contrato de trabalho, eu tive que 

demitir. Mas, eu questionei ele, o que está escrito aí que é diferente das 

atividades que vocês fazem no dia a dia, e eles me responderam nada de 
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diferente, eu questionei, então, por que não querem assinar? E eles me 

responderam porque não” (Produtor 15).  

A análise de conteúdo de cada entrevista, permitiu observar que nas demais 

propriedades não houveram problemas com relação ao mencionado pelo Produtor 15, de 

colaboradores não aceitarem assinar o contrato de trabalho, todos os Produtores e 

Responsáveis pela Implantação do PACR comentaram que passaram e passam pela 

mesma dificuldade e a mais difícil de ser resolvida, fazer com que o colaborador passe a 

trabalhar de acordo com as exigências de correntes das áreas de Gestão de Pessoas, Saúde 

e Segurança Ocupacional. 

 
“Os colaboradores, esse impasse nós vivemos até hoje, essa foi a grande 

dificuldade que tivemos no começo, e não conseguimos ainda finalizar essa 

dificuldade, porque eles são muito resistentes, eles não aceitam, e os que 

aceitam até adquirir o habito, demora muito então você vai lá, você mostra, 

você passa conhecimento, você ensina com didática, mostra o porquê deve 

assim, o risco que eles correm se não for assim, mesmo assim não é suficiente” 

(Responsável pela Implantação do PACR 10). 

 

A implantação do PACR depende dos colaboradores, são eles os responsáveis 

pelas ações práticas, são considerados elementos chaves na organização, uma vez que, é 

o colaborador quem realiza o trabalho, contribui para a qualidade do produto, faz o 

plantio, a colheita.  

Na visão de Roman et al (2012) a gestão de talentos é o elemento principal que 

diferencia as empresas, além de ser uma prioridade estratégica, realiza-se um trabalho de 

desenvolvimento pessoal, por meio de treinamentos, o que reflete no desempenho 

pessoal. 

Além disso, há uma preocupação com a saúde e segurança daqueles que trabalham 

no campo, que está ligado aos índices de acidentes no trabalho, o que justifica o fato de o 

colaborador ser visto pelos autores como um direcionador de competitividade, relaciona-

se a fala dos autores com a obtenção da certificação, são as ações desempenhadas pelo 

colaboradores que resultam na certificação, conforme observa-se na fala dos 

entrevistados,   

“Se nós colaboradores não abraçarmos a causa, não funciona, em qualquer 

empresa que vá implantar, tem que começar de cima para baixo, primeiro o 

gestor, ele tem que abraçar a causa, ele tem que acreditar, e em segundo lugar 

quem está abaixo tem que abraçar a causa, e assumir isso junto com o gestor 

senão não rola” (Responsável pela Implantação do PACR 04) 

“Você tem que tentar implantar e não é fácil, depois que você consegue essa 

cultura, vem um ponto positivo que é de o pessoal fazer, não sou eu quem faço 
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o 5S, a minha parte é a melhor de todas, sentar e contar o que vocês vão fazer, 

infelizmente eu só dito as regras, vocês executam, eu não vou executar porque 

eu não trabalho no secador por exemplo. Eu posso entrar lá e apontar os erros, 

com os treinamentos eu posso disser o que tem que ser melhorado, para que o 

trabalho deles fique melhor, eles tem que abraçar a causa e executar, observou 

que seu só fiz a parte de dar palpite, eu digo para eles, gente eu sou paga para 

dar palpite, e vocês executam se quiserem, eu tive que conquistar eles” 

(Responsável pela Implantação do PACR 15) 

“Implementar isso na fazenda com funcionários velhos, antigos, a pessoa já 

trabalha faz 25 anos da mesma maneira, a partir de hoje você vai mudar o seu 

jeito de trabalhar, essa foi a maior resistência, eles diziam, mas isso não vai dar 

certo, muito tempo perdido, a gente vai acabar perdendo a produtividade, 

porque isso não vai dar certo, porque vamos deixar o tempo que temos para 

colher e plantar para nos dedicar com essas coisas de 5S e Segurança” 

(Responsável pela Implantação do PACR 01). 

“A dificuldade foi fazer eles enxergarem os benefícios, enxergarem que 

poderia ser feito sem mexer em nada no trabalho diário deles e hoje nós 

chegamos num ponto em que conseguimos fazer com que eles enxergassem e 

aceitassem, dessa forma está funcionando, a maioria deles aceitou e comprou 

a ideia sabe, então está funcionando e hoje eles conseguem enxergar que está 

muito mais prático trabalhar assim, o ambiente está limpo organizado, eles vão 

certinho nas peças, eles viram essas vantagens e principalmente que não afetou 

o cotidiano deles, pelo contrário ajudou a melhorar” (Responsável pela 

Implantação do PACR 17). 

Para os responsáveis pela implantação do programa, a dificuldade em implantar o 

PACR é um questão cultural, devido ao estilo de vida no campo, são pessoas em sua 

maioria sem estudo, o que resulta em dificuldades no entendimento, isto é, é preciso usar 

a mesma linguagem que os trabalhadores do campo, no momento dos treinamentos e ao 

repassar as atividades que precisam ser realizadas, além disso, foi comentado que a 

dificuldade perdura até eles adquirirem o hábito de realizar atividades como guardar os 

equipamentos nos lugares definidos no momento da organização e também em relação a 

utilização dos EPI’s, .  

Passado o período inicial que foi de resistência as mudanças, a implantação do 5S 

e da Saúde e Segurança Ocupacional, gerou benefícios para o desempenho do trabalho. 

A certificação em Saúde e Segurança Ocupacional, refere-se aos cuidados que se deve ter 

no momento de realização das atividade,  

“Fomos de surpresa na propriedade e vimos eles executando uma certa 

atividade usando os EPI’s adequados de maneira correta, sem precisar cobrar, 

isto é eles já estão participando da ideia” (Responsável pela Implantação do 

PACR 10).   

Os colaboradores recebem treinamento de como usar os EPI’s, para trabalhar em 

altura, em espaços confinados, com os defensivos, para combater incêndio, os 

treinamentos são considerados por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) como essenciais 
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e que conduzem ao aumento no desempenho da realização da atividades, além disso, 

contribui para que não ocorram acidentes de trabalho que podem gerar prejuízos e atrasos 

no processo produtivo. 

Além do tempo, caso um colaborador sofra um acidente, há casos em que é preciso 

contratar outra pessoa para substituí-lo, logo é necessário realizar treinamentos e o 

desenvolvimento do novo funcionário para então destiná-lo ao trabalho, na opinião dos 

Produtores entrevistados, perde-se tempo, assim a saúde e segurança tem sido praticada 

pelas organizações.     

“Para entrar no espaço confinado, antes eles não levavam dois minutos, ia lá 

entrava, resolvia o problema e pronto, hoje só o fato de entrar no espaço 

confinado ele leva de 30 a 40 minutos, hoje tem que chamar o supervisor, se 

equipar com todos os equipamentos, isso demora um tempo, nesse caso a gente 

perde no tempo, mas ganha na segurança do colaborador (Produtor 04) 

 “A questão da segurança, hoje qualquer colaborador sabe o que fazer em 

diversas situações, se for entrar em espaço confinado, se for combater um 

incêndio, todos eles são treinados, e isso evoluiu bastante” (Produtor 15).  

“Todos eles são treinados para combater incêndio, entrar em espaço confinado, 

eu não posso entrar em espaço confinado porque não sou treinado. Tem áreas 

demarcadas que não se pode ficar circulando. Do ponto de vista do 

conhecimento sim, evoluiu bastante” (Produtor 17). 

Também observou-se na fala dos Produtores e dos responsáveis pela implantação 

do programa que tais áreas estão diretamente ligadas ao processo produtivo.  

De acordo com a literatura apresentada, autores como Ferraz, Kupfer e 

Haguenauer (1995), Sepulcri (2014), Batalha e Silva (2011) e Roman et al (2012) o 

elemento pessoa é considerado fundamental nas organizações, a atividade realizada pelo 

colaboradores tem relação direta com o resultado do negócio, na agricultura é necessário 

pessoas habilitadas para a realização das atividades, pois nem sempre o Produtor está 

presente no momento do plantio, da colheita, no dia a dia, para isso são realizados 

treinamentos, que tem por objetivo habilitar e qualificar os colaboradores, no sentido de 

realizarem a atividade de maneira correta, o que garante a saúde e a segurança do 

colaborador e conduz a produtividade pois realiza-se o trabalho com maior segurança,     

“Já aconteceram casos de sofrerem acidentes, e por estarem utilizando os EPIs 

não aconteceu nada, e o contrário também já aconteceu, que serviu de 

aprendizado, não estavam usando o EPI e se machucaram” (Responsável pela 

Implantação do PACR 04).  

 “A segurança do trabalho tem tudo a ver com o processo produtivo, se eu 

produzo de forma segura, eu estou menos vulnerável as leis, as penalidades da 

lei, qualquer passivo trabalhista ou ambiental no processo produtivo tem um 

peso enorme” (Produtor 10). 
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Os treinamentos para a correta utilização dos EPI’s e o uso por parte dos 

colaboradores dos equipamentos adequados e necessários para a realização de cada 

atividade, evita ou minimiza acidentes de trabalho. 

São ações que de acordo com os Produtores oferece mais segurança com relação 

à questões legais, uma vez que de acordo com as normativas e leis é obrigatório a 

disponibilização e utilização dos equipamentos de proteção, em caso de fiscalização o 

não cumprimento pode gerar passivos trabalhistas.  

Nesse sentido, a área de Saúde e Segurança Ocupacional, está diretamente ligada 

ao ambiente de trabalho, no sentido de luminosidade, EPI’s, se tem escada, a escada deve 

ter corrimão, iluminação, faixa no piso, treinamentos para o uso correto dos EPI’s, o que 

contribuiu no processo produtivo, uma vez que evita acidentes de trabalho, assim o 

trabalho torna-se contínuo, isto é, sem que seja preciso parar.  

Figura 12: Saúde e Segurança Ocupacional 

 
Fonte: Cooperativa Agrária (2015) 
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A imagem apresenta alguns resultados da área de saúde e segurança o cupacional 

desenvolvidos nas propriedades, a utilização de EPI para determinadas atividades, os 

extintores expostos em locais definidos como corretos, o guarda corpo para trabalho em 

altura, atendimento da NR-35, os treinamentos oferecidos aos colaboradores, a 

sinalização de acordo com os equipamentos obrigatórios, e por fim, especificação de 

espaço confinado de acordo com a NR-33, autorizado apenas para pessoas treinadas e que 

estejam equipados de maneira adequada.   

De acordo com o que foi apresentado pode-se observar que o PACR tem como 

objetivo conduzir o Produtor à competitividade, o modelo de Coutinho e Ferraz (1994) 

dos fatores internos à empresa, analisa pontos estratégicos da organização, gestão, 

inovação, produção e os recursos humanos, observou-se na pesquisa que o 5S contribui 

para a gestão da propriedade no sentido de organização, limpeza, redução de desperdício 

e, que resulta na redução de custo e na gestão de compras. Com relação a inovação e 

produção as ações encontradas estão relacionadas devido ao elo com a Cooperativa 

Agrária e na gestão do 5S. Nas áreas de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança 

Ocupacional encontrou-se ações voltadas ao colaborador, como contratação do 

colaborador, fornecimento e treinamento para utilização dos equipamentos de proteção 

individual, atividades realizadas em altura e espaços confinados. 

Assim, ao se comparar as ações encontradas durante a pesquisa com a literatura 

apresentada Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995), Sepulcri (2014), Batalha e Silva (2011) 

e Roman et al (2012), a exemplo, para Batalha e Silva (2011) a competitividade dos 

sistemas agroindustriais estão relacionados diretamente com a eficiência da coordenação 

da cadeia e da gestão interna, e com a eficácia em atender as necessidades do cliente, tais 

elementos são atendidos no programa de certificação, pode-se dizer que o PACR nas áreas 

encontradas contribuiu para a competitividade nas propriedades rurais.   

  

4.3 AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL RESULTANTES DO PACR 

 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa buscou-se também analisar de que 

maneira o Programa Agrária de Certificação Rural atua nas ações de sustentabilidade 

ambiental, uma vez que o Programa Agrária de Certificação Rural contribui para ações 

voltadas ao meio ambiente, dentre as áreas que compõe a certificação uma delas é a 

Gestão Ambiental, que tem por objetivo conduzir o Produtor rural para ações que atendam 
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os aspectos legais, os responsáveis pela elaboração do programa, os Produtores e também 

os responsáveis pela implementação do PACR nas propriedade rurais foram questionados 

sobre as ações que eles desenvolvem nas propriedades e que são resultantes do PACR.    

O estudo da sustentabilidade ambiental conduz a algumas variáveis, para esse 

estudo foram adaptadas aquelas definidas por Binda (2014) em seu estudo. A pesquisa 

foi realizada em propriedades rurais, assim os indicadores selecionados foram:  

 

a) Contaminação do solo; 

b) Contaminação das nascentes e córregos d’água; 

c) Reciclagem e destinação dos resíduos;  

 

Como pode ser observado no quadro 14, não há certificação ativa e em fase de 

implantação na área de Gestão Ambiental, na análise das entrevistas observou-se ações 

resultantes do PACR voltadas ao meio ambiente, bem como a preocupação dos 

responsáveis em responder as exigências legais e atender as necessidades dos clientes. 

 

a) Contaminação do solo 

 

A contaminação do solo é um dos fatores que gera preocupação no ambiente 

agrícola, uma vez que, o óleo que é derramado no solo, bem como os defensivos agrícolas 

utilizados para combater pragas e garantir a produção, infiltram em camadas mais 

profundas do solo e acabam por contaminar a água, nesse sentido, as cobranças com 

relação ao meio ambiente estão cada vez mais rigorosas no campo, em questão de 

legislação e fiscalização. Devido a necessidade de responder a essas exigências os 

responsáveis pelo PACR inseriram no programa uma certificação voltada ao meio 

ambiente, e assim responder às exigência legais. Todos os entrevistados, tanto os 

Produtores como os responsáveis pela implantação do PACR comentaram que 

“O programa tem cobrado muito de nós sobre os óleos derramados na terra, no 

chão” (Produtores; Responsáveis pela Implantação do PACR). 

“O óleo lubrificante vem em embalagens de 20 litros, o que acontece, eu pego 

um balde para mudar o óleo e derrubo no chão, já contaminei o solo, hoje ainda 

não foi resolvida essa situação” (Responsável pela Implantação do PACR 01) 

“O óleo queimado na propriedade é utilizado para fazer impermeabilização de 

palanques na agropecuária, mas não é descartado na natureza, ele fica em bacia 

de contenção, vem uma empresa e leva” (Responsável pela Implantação do 

PACR 04). 
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 “Nós estamos com um problema sério lá, a parte de combustível está tudo ok, 

mas a de óleo não está não, o combustível nós já temos um posto de 

combustível, agora o óleo queimado a gente reutiliza, e quando não dá mais 

tem uma empresa que vem e leva esse óleo queimado, a reutilização acontece 

nas próprias máquinas, o problema é que o óleo queimado está armazenado em 

containers, fica no alto e quando vai ser retirando para a reutilização ele acaba 

caindo no chão, e nós não temos as bacias de contenção, os óleos apesar de 

estarem armazenados não tem proteção” (Responsável pela Implantação do 

PACR 15). 

 “Também tem o lavador de veículos, o projeto já está pronto, o que acontece, 

no momento que eu lavo a máquina, cai óleo diesel ou lubrificante e no 

lavadouro não tem contenção, isso corre, pode ir até o rio, hoje se nós 

recebêssemos uma visita do órgão responsável pelo meio ambiente, nós 

seríamos autuados, por causa do lavador” (Responsável pela Implantação do 

PACR 17) 

A questão ambiental tem sido foco nas discussões empresariais, no campo tal 

assunto torna-se recorrente e com peso maior, o crescimento da população tem relação 

direta com o aumento na produção de alimentos, a utilização do solo, o uso de químicos 

que se não cuidado contamina a água e o solo e, a erosão, uma vez que o objetivo das 

organização é a otimização da produção.  

Para garantir a qualidade do alimento, dos colaboradores que residem no campo, 

e a preservação do meio ambiente, foram criadas leis e normas que devem ser obedecidas, 

assim, em caso de fiscalização o não atendimento pode resultar em passivos ambientais. 

Assim, para resolver os problemas com relação a contaminação no solo 

decorrentes dos óleos, combustíveis e lubrificantes, o PACR exige que sejam construídos 

espaços com especificidade para a armazenagem e manuseio de óleos, combustíveis e 

lubrificantes. 

“Sempre a gente volta na questão do óleo e do combustível, antes não tinha 

bacia de contenção, e hoje é primordial para você instalar um tanque de 

combustível, você tem que instalar ele dentro de uma caixa de contenção, então 

você não vai ter o combustível contaminando o solo do meio ambiente, então 

se houver um vazamento vai ficar dentro dessa caixa, essa é uma melhoria 

ambiental” (Produtor 10). 

“A sala de lubrificantes é uma sala cercada com contenção, com piso 

impermeável, antes era tudo meio espalhado tinha óleo aqui para lá, agora 

ficou tudo num lugar só, qualquer vazamento vai ficar ali dentro e não vai para 

lugar nenhum (Responsável pela Implantação do PACR 10). 

“Nós já instalamos as bombas do posto de gasolina, lá na propriedade, dentro 

dos padrões da certificação ambiental pois caso o Produtor decida buscar a 

certificação para o posto já está mais fácil, pois estamos trabalhando de acordo 

com as exigências do ambiente, verificamos até a estrutura, os limites, tudo 

isso nós fomos buscar” (Responsável pela Implantação do PACR 15).   
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Na gestão de 5S um dos quesitos para certificação são ações de ordem ambiental, 

dentre elas observou-se na fala dos entrevistados a construção de ambientes adequados 

para a armazenagem do óleos, conforme apresenta a figura 13. 

Além disso, foram exigidas as adequações aos que possuem bombas de 

combustível para o abastecimento das maquinas, tanto óleos, lubrificantes quanto 

combustível em contato com o solo ocorre a contaminação do solo que por sua vez pode 

contaminar lençóis de água.  

Figura 13: Caixa Separadora de Óleo e Graxa 

 
Fonte: Cooperativa Agrária, 2015 
 

Durante as entrevistas, conforme descrito na fala dos Produtores e dos 

Responsáveis pela Implantação do programa, observou-se que no campo ocorre, sim, a 

contaminação do solo, e que nada era feito, as ações corretivas iniciaram após a inserção 

do Produtor no programa de certificação. 

Momento em que Produtores justificaram não apenas a necessidade se construir 

espaços específicos conforme apresenta a figura 13, são caixa específicas para a 

armazenagem de óleos e graxas, mas o impacto financeiro, para eles as salas para 

lubrificantes, para defensivos, não gera retorno financeiro, o que acontece é que em caso 

de uma fiscalização eles não serão penalizados.  

Não só o óleo, o combustível e os lubrificantes contaminam o solo, os defensivos 

agrícolas utilizados na plantação também causam danos não só ao solo, também em 

nascentes e córregos de água, tratados pelos Produtores como essenciais no plantio. 
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b) Contaminação das nascentes e córregos d’agua; 

 

Na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ficou firmado 

que deve-se proteger a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Além da 

preocupação com o solo, o PACR tem exigido dos Produtores que aderiram ao programa, 

cuidados com as nascentes, rios e córregos, são ações que integram o 5S, a preocupação 

com a qualidade da água, ocorre devido ao fato de esta seguir seu percurso e contaminar 

outras vertentes, também porque os colaboradores que residem no campo fazem uso da 

água proveniente dos rios.     

“A legislação ambiental já nos obrigou, por exemplo se você tem um olho de 

água, uma fonte de água, você tem que respeitar 50 metros no entorno dessa 

fonte, se você estava plantando muito próximo, você já abriu mão de um 

percentual da área para plantar” (Produtor 01) 

Como usamos defensivos, devemos usar de maneira correta esses defensivos 

agrícolas, para que não poluam o lençol freático, isso entra o respeito às matas 

ciliares, aos rios, o que evita que você contamine o lençol freático é a mata 

ciliar vai agir como um filtro, e vai dar uma certa distância, você não vai chegar 

tão perto do rio, tudo isso ajuda a proteger, com o plantio direto também, 

evitando a erosão. (Produtor 10) 

 “Nós precisamos fazer toda a documentação referente a reserva legal e reserva 

permanente, a reserva legal nós precisamos conservar, a permanente são áreas 

protegidas, em relação as fontes de agua nós precisamos fazer reserva legal e 

reserva permanente (Produtor 17) 

A busca pelas ações ambientais encontradas no PACR e colocadas em prática nas 

propriedades rurais, tem sido discutida e apresentada na literatura, autores como Sachs 

(1993) e Dias (2011) afirmam a necessidade de desenvolver no ambiente interno das 

organizações uma cultura ambiental, que conduza a não contaminação do ambiente 

natural.  

Além dos defensivos que são utilizados que podem contaminar a água, outra 

preocupação é com as máquinas e equipamentos, uma vez que esses passam por lavagem  

“Se você pensar só na lavagem das maquinas, onde vai ter resíduos de óleos, 

vai ter que fazer a separação do óleo para poder soltar uma água limpa no rio, 

isso já exige um auto investimento, é uma exigência do 5S (Produtor 04)  

Observa-se que há uma preocupação com a contaminação, seja resultante de 

defensivos ou de óleo. Com o objetivo de garantir que a água utilizada pelas famílias que 

residem nas propriedades, na plantação, disponibilizada para os animais, ou mesmo na 

sequência de seu percurso, esteja dentro dos padrões de consumo, o PACR exige que 

sejam realizadas nas propriedades análise de potabilidade da água.  
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“Além da análise de potabilidade da água, que fazemos de 6 em 6 meses, não 

temos problema com isso, também temos que realizar limpeza da caixa d’agua, 

essa também é uma atividade que nós estamos realizando após a implantação 

do PACR, depende da necessidade, mas a limpeza é feita entre 3 e 6 meses, 

isso tem tabela, e tem que ser feito de tal a tal período, tem um cronograma a 

ser seguido” (Responsável pela Implantação do PACR 04) 

 “A análise de potabilidade da agua é feita de 6 em 6 meses, nós colhemos uma 

amostra da fonte e mandamos para o laboratório, por exemplo os clorofórmios 

totais o inferior é 0 e o superior é 0 esse é o limite, os clorofórmios 

termotolerantes é 0 e 0, turbidez é de – até 5, o ph tem que estar de 0 a 9, esse 

é limite, tem que estar dentro desses limites, senão tem que fazer tratamento 

com cloro, o nosso respeita esses limites” (Responsável pela Implantação do 

PACR 10) 

 “Nós também fazemos exame de potencialidade da água, dizem que a nossa 

parte documental é a mais completa, a primeira coisa que fizemos no 5S foi a 

potencialidade da agua, e nós não passamos, a análise de potabilidade da água 

que nós fizemos e não passamos, tivemos que tratar, aderimos ao uso de cloro 

na fazenda, foi colocado uma máquina que joga cloro na água, a água não vem 

da Sanepar é natural, aí tem pessoas especializadas que controlam a quantidade 

de cloro na agua, que vai para as casas, então todo dia é feito uma análise disso. 

(Responsável pela Implantação do PACR 15) 

Nas demais propriedades também ocorre a análise de potabilidade da água, as 

quais estão dentro dos padrões exigidos, além disso, os respondestes comentaram que 

realizam a limpeza das caixas d’água de acordo com o cronograma que deve ser 

obedecido, tal ação é uma exigência do programa, também ocorre o registro da limpeza, 

todas as ações do PACR devem ser documentadas.  

De acordo com Binda (2014) é preciso utilizar com responsabilidade os recursos 

naturais, as propriedades rurais devem estar atentas ao córregos d’água, responder à 

questões como áreas de reserva legal e permanentes. 

 

c) Reciclagem e Destinação dos Resíduos 

 

As atividades e as residências sejam elas no campo ou na cidade geram resíduos, 

sejam eles orgânicos ou não, na cidade o material é recolhido por equipes municipais, no 

campo isso não ocorre, assim, observou-se que nas propriedades rurais a destinação 

correta dos resíduos é considerada um problema, a área de certificação 5S exige que todo 

material descartado seja destinado de maneira correta 

 

 “Você sabe que usamos defensivos agrícolas, uma coisa que o Produtor por 

lei, é obrigado a dar uma destinação as embalagens vazias, elas são lavadas e 

enviadas para a central de recebimento de embalagens vazias, isto é, as 

embalagens dos tóxicos, são feito a tríplice lavagem, são furados, armazenados 

em lugar apropriado e depois destinado ao local correto que é aqui em 

Guarapuava, então esse descarte é feito correto, mas tem coisas que não temos 
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para quem destinar, por exemplo as lâmpadas, ninguém aceita, nem a empresa 

na qual compramos”  (Responsável pela Implantação do PACR 01) 

“Nós implantamos a separação do lixo, de acordo com o que é exigido pelo 5S, 

porém, o tempo de espera até juntar uma quantidade de lixo para a remoção é 

grande, até juntar um certo tipo de lixo, fica lá esperando, e essa destinação 

final dependendo do tipo de lixo, não está ao nosso alcance, porque não temos 

onde levar também, por exemplo o descarte de ferro velho, esse tem as 

empresas que compram aí fica mais fácil” (Responsável pela Implantação do 

PACR 10). 

“A coleta seletiva, você faz o descarte adequado, nossas ações ambientais são 

resultantes do programa, você faz a coleta seletiva, você faz o descarte 

adequado de resíduos e rejeitos, o lixo doméstico, antes ia para a caldeira, para 

o meio ambiente, o próprio 5S exige que você pense sobre isso, de certa forma 

você está contribuindo com o meio ambiente sim, porque antigamente ia tudo 

para um lixão, pilhas e baterias, a gente enterrava tudo, hoje a gente já se 

preocupa, hoje papel, plástico, lâmpadas, pilhas e baterias são destinados cada 

um para o seu devido lugar, estamos contribuindo com o meio ambiente” 

(Produtor 15) 

“Se você fosse seguir a lei na questão de óleo, aquele óleo separado da lavagem 

de máquinas, é uma empresa de Curitiba que deveria recolher, então você teria 

que contratar a empresa para recolher aqui, são essas dificuldades que a gente 

tem na prática, nós não contratamos ainda essa empresa, estamos em acordo 

ainda, estamos em processo e o processo é demorado. Tem o óleo que ainda é 

um problema e tem o lixo doméstico, pois nas propriedades eles não são 

recolhidos pelos órgãos responsáveis. (Responsável pela Implantação do 

PACR 17) 

De acordo com a literatura Apostol e Mihai (2011) relatam a importância da 

destinação corretas dos resíduos gerados em propriedades rurais, uma vez que, caso 

contrários ocorrerá o acumulo de lixo de todas as espécies, e de certa maneira podem 

contaminar o solo, as nascentes e rios, além disso, pode causar danos à saúde do 

colaborador e seus familiares, isto é, daqueles que residem nas propriedades.  

Observou-se durante as entrevistas que algumas propriedades adotaram ações de 

descarte correto dos materiais utilizados devido as exigências do 5S.  

De acordo com os entrevistados hoje há uma preocupação por parte deles em 

destinar de maneira correta o lixo, 

“Na propriedade, no barracão em que trabalham os funcionários, se produz 

pouco lixo, o lixo se produz nas casas dos funcionários, as esposas dos 

funcionários tem que fazer a separação, nós estamos trabalhando em cima 

disso, esse programa não envolve só o funcionário, envolve a família, então 

mora lá, vai ter que separar, fazer certinho e tudo, no barracão o lixo é um 

plástico, um papelão, essa separação já tem lugar certo, já foi dado curso, vai 

ser feito de novo, tem que se bater nesta tecla constantemente, e eles 

comprarem essa ideia também” (Responsável pela Implantação do PACR 01) 

 “Hoje nós temos resíduos sólidos, metal, alumínio, papel, recicláveis e 

orgânicos, os orgânicos fazemos a compostagem, o lixo gerado pela oficina 

tem o ferro é coletado e revendido, aquele ferro que não tem mais utilidade, a 

ideia é utilizar o máximo possível, a sacaria também é aproveitada ao máximo, 
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os sacos de estopa que são utilizados na limpeza, são repassados para o lixo 

doméstico, não foi dado uma solução, não sei que destino devemos dar” 

(Responsável pela Implantação do PACR 04) 

“Nas nossas propriedades estamos em processo ainda, nós estamos separando 

ainda, mas o processo da coleta não foi finalizado ainda, nós precisamos dos 

recipientes adequados, das cores adequadas, para cada tipo de lixo, de um 

ambiente adequado, a parte do lixo nós estamos em processo” (Responsável 

pela Implantação do PACR 10) 

Sachs (1993) afirma que o uso adequado do meio ambiente incorre se possível na 

redução do volume de resíduos e de poluição, para isso deve realizar diariamente a 

conservação e a reciclagem dos recursos.  

Realizar a destinação correta destinação dos resíduos, não é uma tarefa tão simples 

quanto parece, uma vez que é preciso que o que foi descartado seja destinado de maneira 

correta, para isso, é necessários saber o que de fato pode ser reciclado, e em casos de 

eletrônicos, lâmpadas, pneus, entre outros, que seja recebido pelas empresas que 

forneceram tais materiais.  

Observou-se durante a pesquisa que mesmo que haja a separação correta, a maior 

dificuldade encontra-se em destinar o que foi separado, os resíduos orgânicos são 

colocados em locais utilizados para a compostagem, mas e os demais que são possíveis 

de reutilização, podem ser reaproveitados, o que fazer? Essa é uma questão que não se 

tem a resposta. Além disso, outra dificuldade é inserir na cultura do colaborador e de sua 

família, a destinação correta do lixo, por dois motivos.  

O primeiro é fazer com que as pessoas conheçam as embalagens e saibam 

diferenciar o que pode ser reciclado do que não pode, e também, o cuidado pois algumas 

embalagens podem até ser recicladas, mas se houver contato com algum líquido perde-se 

a reciclagem. Segundo, é tornar hábito de destinar de maneira correta. Na dúvida de se é 

ou não reciclado, o material tem sido descartado em qualquer lugar.   

“O problema é quando você trabalha de forma errada, você está trabalhando 

com colaboradores, você é funcionário goste ou não você tem que seguir as 

regras, você vai assinar um termo dizendo que você vai passar o ponto, que 

você tem x minutos para ir ao banheiro, você tem x horário de almoço, e lá tem 

um agravante, acho que foi um dos maiores desafios foi porque você tem que 

trabalhar com os familiares, não só com os colaboradores, a reciclagem a maior 

incidência é das casas, não da fazenda, são 22 casas, são 20 famílias que 

habitam lá, cada família tem no mínimo 3 pessoas, tem apenas duas famílias 

que são apenas o casal, o resto são em pelos menos 3, e não falo em bebês, são 

crianças maiores que já estudam, que jogam, que sujam, o maio desafio que eu 

achei na época foi trabalhar com as famílias, primeiro a gente iniciou um 

trabalho com os colaboradores, aí fiz um treinamento com as mulheres com as 

crianças juntas, e depois a gente fez tudo junto, colaboradores, esposas e filhos, 

sempre que eu vou dar treinamento ou que eu peço treinamento, eu peço para 

os dois, é um pouco diferente, com os colaboradores além de falar de 5S eu 
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falo também de segurança, com as casas é mais 5S, de segurança é no sentido 

assim, não deixem as crianças no locais de movimentação, no pátio e tal, mas 

é mais a parte de 5S com as mulheres, é onde gera as maiores incidências de 

lixo na fazenda, a casa gera muito lixo”  (Responsável pela Implantação do 

PACR 01)  

“Lá na propriedade não passa caminhão de lixo, a gente tem que trazer todo 

lixo da fazenda, o reciclado e o não reciclado para cá, o PACR não pensou 

nisso. Isso, é uma falha do PACR, e uma falha muito grave, porque você faz a 

seleção do lixo na fazenda e não tem o que fazer com esse lixo, para o lixo 

orgânico tem uma composteira, e o resto? O lixo que vai para o aterro você 

tem que trazer, o reciclado também tem que trazer, isso gera um custo também, 

aqui na Colônia o caminhão que recolhe o lixo não passa todos os dias, então 

você tem que se programar, para trazer o lixo no dia que tem o recolhimento 

do lixo aqui, essa é uma das dificuldades” (Responsável pela Implantação do 

PACR 10) 

“Além da coleta que não temos nas propriedades, nós mesmos precisamos dar 

conta disso, a outra é ensinar o povo a separar mesmo, parece que é fácil, só 

parece, eu participei do curso com eles, e não é fácil quanto a gente imagina, 

um simples papel de bala, a caixa do leite, que tem um alumínio por dentro, já 

foi feito para ser reciclado, e agora é papel, é alumínio, é lixo comum ou 

reciclável, tem embalagem de biscoito que é metalizado, é não reciclável. O 

estrato do banco é não reciclável, uma coisinha jogada no lixo, contamina o 

lixo todo, é bem difícil essa parte de treinar os funcionários, colocar um lixo 

molhado ou sujo, ele contamina todo o resto” (Responsável pela Implantação 

do PACR 17) 

Aos que já realizam a separação do lixo de maneira correta, surgiu um problema, 

o lixo foi separado de maneira correta e agora o que fazer com ele? Essa é uma pergunta 

para a qual os próprios Produtores ou responsáveis pela implantação do programa de 

certificação precisaram buscar a resposta, isto é, a destinação dos materiais reciclados ou 

não reciclados tem sido de responsabilidade dos próprios Produtores.  

No meio rural não há coleta seletiva, nem coleta dos reciclados, separar o lixo foi 

fácil e agora? Cada Produtor teve que buscar uma solução, a união com os funcionários 

resolveu o problema da separação correta de cada embalagem.  

“A coleta seletiva é o nosso maior orgulho, foi a nossa maior dificuldade no 

início, mas agora é o nosso orgulho, se você for lá a primeira coisa que vou te 

mostrar é a coleta seletiva. Hoje a coleta seletiva é assim, o pessoal fez um 

trabalho, tem um espaço pequeno de 1 m mais ou menos, e lá tem os bags, de 

papel, metal, rejeito, o orgânico nosso a cada duas casas tem um tambor 

marrom e as mulheres levam o seu orgânico, existem lixeiras diferenciadas nas 

casas, que ficam para fora nas cores vermelha, verde, amarela e azul, e a de 

orgânico dentro de casa, a cada 2 ou 3 dias os meninos passam recolhendo o 

reciclado, e o orgânico vai para o tambor, na fazenda tem as lixeiras maiores, 

no escritório tem as pequenas, as mulheres são cobradas, e quando fazem algo 

errado, elas são todas chamadas e digo no setor tal está tendo uma incidência 

assim. No local onde fica os reciclados eles colocaram os bags escritos, tem 

bags a mais, os utilizados são papel, rejeito, vidro e metal, tem um só de garrafa 

pet e outo só de latinha, lá tem um tambor de óleo furado que eles utilizam para 

colocar lâmpadas, e um também só para pilha” (Responsável pela Implantação 

do PACR 01).  
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 “Hoje a nossa reciclagem serve de exemplo para outras fazendas, simples e 

fácil, o que nós temos lá, nós tivemos uma ideia, que agora eles estão fazendo 

mais sofisticado, eles fizeram com o que eles tem, foi uma mudança que dá até 

gosto de entrar lá na área de reciclado nosso, é chaveado, tem os bags, mas é 

tudo organizado, hoje eles fazem assim, separam as latinhas e o restante dessa 

linha num bag, porque elas são vendidas, a ideia é que eles possam vender isso 

e ganhar um dinheiro a mais, também o descarte de papelão, eles vendem, 

assim eles podem comprar bola, coisas para casa, essa foi uma proposta que a 

gente fez para eles, eles nos ajudam e retorna para eles, levamos um bom tempo 

para conseguir essa cultura” (Responsável pela Implantação do PACR 15) 

A solução da destinação do lixo para Ribeiro e Lima (2000) seria a coleta seletiva, 

porém no meio rural não acontece. Assim, para facilitar que cada embalagem seja 

destinada em local adequado e não descartada a céu aberto em qualquer lugar, o 5S exige 

que nas propriedades sejam destinadas lixeiras adequadas, cada cor representa um tipo de 

material, assim cabe a sociedade saber destinar o material na lixeira indicada, porém nem 

todos sabem diferenciar os materiais. 

Diante disso, o PACR fornece treinamentos sobre a separação do lixo, também a 

destinação de cada embalagem, o treinamento é realizado com os colaboradores, e com 

seus familiares, para que todos os que residem nas propriedades contribuam com a 

separação corretado lixo.  

Nesse sentido, a figura 14 apresenta as lixeiras em suas 06 cores que foram 

inseridas em locais diferentes dentro da propriedade.  

Figura 14: Lixeiras para Separação do Lixo 

 
Fonte: Fornecido pelo Produtor 01 

 

O conjunto de lixeiras foram espalhadas em diferentes áreas na propriedade para 

facilitar a reciclagem, devido ao fato de que na propriedade há a circulação dos 
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funcionários e seus familiares, além de pessoas que não são funcionários, como os 

prestadores de serviços e os enviados pela cooperativa para a retirada dos produtos.    

Com relação a materiais, que não são revendidos pelos funcionários, como pneu, 

bateria, pilha, lâmpadas, as propriedades buscaram empresas que se responsabilizassem 

por ele, de acordo com as normas da lei e que seja documentado. 

 “Lá na propriedade nós trabalhamos com nota, a empresa que vai buscar 

qualquer material pega dá uma nota dizendo que pegou e que vai dar destino, 

o óleo também é recolhido e mandado para uma empresa, muita coisa eu fui 

deixando e eles deram continuidade, hoje é o luxo deles é a coleta seletiva, 

tanto que no futuro nós vamos fazer casinhas, serão 4 casinhas e dentro de cada 

uma delas vai ter um bag, a ideia é que cada família faça a sua coleta e a sua 

reciclagem, vamos colocar uma câmera para saber quem está ou não 

cumprindo, e daí em vez de o pessoal passar recolhendo nas casas as mulheres 

levam até o local, tirando a cozinheira, o resto ninguém trabalha, não é 

necessário continuar do jeito que está, quando tiver dinheiro sobrando a gente 

investe nisso e deixa a coisa mais bonita” ” (Responsável pela Implantação do 

PACR 04) 

“Lá no Candoi nós temos uma empresa que vai buscar o lixo lá na fazenda, 

eles fazem nota para comprovar ao PACR que o lixo tem destino, pneus eu 

mando para empresas de recauchutagem, ele também me dá uma nota 

identificando o destino do pneu, é uma empresa específica, então caso aconteça 

alguma coisa, perante a lei eu não serei cobrada por causa do pneu, mas sim a 

empresa para a qual eu entreguei, não deu para recapar ele me dá a nota de 

descarte, lâmpada e bateria a gente traz aqui, a lei diz que a gente tem que 

descartar corretamente, mas nem tudo que está na lei, ela nos dá respaldo para 

isso, eu não tenho onde descartar, até esses dias as lâmpadas eu mandava para 

a empresa que nos fornece, agora vou ter que ver, ir atrás de alguém que venda 

e recolha, bateria também estamos atrás de alguém que recolha, a lei diz que 

tenho que dar destino, mas não diz em que lugar, mas lá está escrito que a 

empresa que vende a lâmpada para você ela tem que recolher, mas ela não 

recolhe, a própria cooperativa não tem resposta para nós, sei que a agrária está 

pagando uma empresa para recolher as lâmpadas, a nossa incidência é muito 

pouca, a empresa não vai entrar lá na propriedade para buscar as lâmpadas, eu 

pensei e tentei entregar na cooperativa mas eles não aceitaram” ” (Responsável 

pela Implantação do PACR 15)  

De acordo com a fala dos responsáveis pela implantação do PACR, a lei exige 

que aquilo que for descartado tenha uma destinação correta, porém, a própria lei não 

oferece solução, como apresentado, a empresa que vende lâmpadas nem sempre 

recolhe, e esse material não pode ser descartado junto com o lixo doméstico que é 

depositado em aterros.  

Para Vieira, Vieira e Vestena (2015) é importante destinar de maneira correta 

os resíduos, uma vez que, quando acondicionados de forma incorreta, pode 

contaminar os demais materiais e causar prejuízos ao meio ambiente e a sociedade no 

entorno. 
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Observou-se que há falha na legislação, uma vez que a sustentabilidade 

ambiental exige que sejam destinados de maneira correta os materiais descartados, 

além da preservação do solo, dos córregos e das nascentes, é autorizada a exploração 

dos recursos desde que não causem danos ao meio ambiente, conforme apresenta os 

princípios para a sustentabilidade ambiental definidos na Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, porém não se diz quais ações devem ser tomadas 

para destinação correta de materiais.  

Conforme apresentado, o PACR exige que sejam realizadas ações de ordem 

ambiental, uma vez que, as normas e legislações tem exigido o cumprimento de 

requisitos, o principal objetivo no campo ou nas áreas urbanas é otimizar a produção, 

independente das causas, como os impactos tem sido irreversíveis as comissões 

ambientais tem realizado vistorias no campo.  

Assim, encontrou-se outras ações nas propriedades estudas, resultantes do 

PACR, que contribuem para a não contaminação do solo, da água, conforme 

apresentado, são os ambientes com especificações para armazenagem de óleos, 

combustíveis e defensivos agrícolas. 

Mesmo que não tenham sido encontradas propriedades certificadas ou em fase 

de implantação da certificação em Gestão Ambiental, observou-se que os Produtores 

têm buscado ações ambientais. As ações voltadas ao meio ambiente são praticadas 

nas propriedades rurais participantes do estudo e resultantes de ações para atender aos 

requisitos exigidos pelo 5S, Saúde e Segurança Ocupacional. 

 

4.4 RELAÇÃO ENTRE A COMPETITIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS QUE ADERIRAM AO PACR 

 

O PACR é um programa que foi criado com o objetivo de proporcionar ao 

Produtor ferramentas de gestão, ele é composto por áreas que contribuem para a gestão 

de uma organização, para a cooperativa o objetivo do PACR é proporcionar ao Produtor 

a gestão da propriedade, assim, os que aderiram 

“Viram no programa um ganho na gestão, que teria redução de custo, 

produtividade, e que de qualquer maneira ele iria ganhar dinheiro com isso” 

(Coordenador do PACR). 

“Para o atendimento de uma demanda de clientes nossos, ele quer comprar 

produtos nosso, mas desde que os Produtores atendam a alguns requisitos. A 

maior parte dos Produtores já atende. Tem a ver com a assistência técnica, 

forma de utilização de defensivos, forma de aplicação, para garantir a 
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sustentabilidade, dentro padrões técnicos de meio ambiente, o pessoal já tem 

isso, mas não tem a certificação nisso. Como esse cliente está requisitando e 

com isso nós vamos conseguir um nicho de mercado interessante” (Analista da 

qualidade). 

“A medida que ele evolui ele se torna mais competitivo, porque ele está 

conseguindo se encaixar em nichos diferentes, porque a cooperativa também 

está conseguindo se encaixar em nichos diferentes, por ter essas questões, nós 

já temos n clientes que estão trabalhando na questão sustentável, quando se 

fala em sustentável, fala-se na cadeia toda, não mais sendo cobrados apenas da 

porteira para dentro da agrária, até o campo” (Coordenador do PACR). 

A gestão no campo contribui para o desenvolvimento da propriedade em termos 

de organização, para a cooperativa, esse modelo de gestão é sustentável, uma vez que, 

prepara o Produtor para as exigências do mercado.  

“É um desafio que estamos buscando, então o Produtor rural que tem esse 

modelo de gestão sustentável, ele está com um diferencial, hoje nós podemos 

considerar que todo o desenvolvimento que é sustentável resulta em 

competitividade, talvez no futuro, seja “um passe”, vamos usar um termo 

lúdico, para estar na mesa de negociações, não será pago a mais por isso, mas 

é o que fará você estar no mercado.  Isso é o que nós estamos percebendo, 

precisamos trabalhar isso até chegar o campo, para o Produtor participar dessas 

fatias de mercado, hoje ainda se encontra quem paga a mais por isso, mas não 

em futuro próximo”. (Analista da qualidade). 

“O nosso comprador hoje, exige mais informações sobre o produto, de onde 

veio, o que vocês estão fazendo, o que está sendo aplicado, acredito que hoje 

ainda não tem um resultado efetivo, mas ele vai vir, seja no aumento da 

produtividade, no sentido do colaborador produzir mais, seja por nicho de 

mercado, se você tiver isso, eu posso te colocar nesse nicho, um exemplo são 

os orgânicos, nicho de mercado que quem produz orgânico, ganha muito mais, 

e eu acredito que a rastreabilidade você não vá ganhar, eu não acredito que 

você vá ganhar 15% a mais na soja porque você tem Gestão Ambiental, ou 

porque você  é certificado em segurança no trabalho, o que vai acontecer é se 

se você não tem certificação ambiental não posso comprar a tua soja, por 

exemplo” (Produtor 15) 

“A certificação mostra os benefícios do próprio produto, nossa que valor 

sensacional que vamos receber a mais por um produto que está sendo vendido 

de uma propriedade que é certificada, isso não vai acontecer, mas existe uma 

diferença, a minha impressão é que serão mais bem vistas as propriedades que 

possuem certificação, eu acho que a tendência não vai fugir disso, cada vez 

mais vai ser reconhecida” (Produtor 17). 

Na visão dos Produtores o programa de certificação contribui de maneira direta 

com a competitividade, quando se apresenta o documento de certificação, o Produtor 

afirma que tem um diferencial, isto é, atende aos requisitos de cada área do programa que 

possui a certificação, e com isso responde as exigências do cliente. De acordo com os 

Produtores que participaram do estudo, alguns clientes da cooperativa têm buscado 

produtos de propriedades já certificadas.  
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Assim, buscou-se saber do Produtor qual foi o motivo que o levou a aderir ao 

PACR, e se em algum momento houve uma preocupação com o meio ambiente, uma vez 

que, a agricultura é responsável pela alimentação dos seres vivos, e com isso gera pressão 

no meio ambiente e causa degradação ambiental. 

 “Estou implantando porque ambientalmente é mais bacana, não, eu penso 

muito no mercado sim, a exigência do mercado isso já vem não só na 

agricultura, mas também na pecuária por causa da rastreabilidade, tem países 

que só compram carne bovina se tiver certificação, bem estar animal, e isso 

está chegando na agricultura hoje, vai chegar um ponto que você não vai mais 

conseguir comercializar sua produção se você não tiver dentro de um dos 

programas do PACR, isso é uma exigência do mercado, eles não vão mais 

comprar, principalmente a Europa, não vai mais comprar produto nosso do 

Brasil, da Agrária se não tiver certificado” (Produtor 01). 

 “Quando buscamos o PACR, nós olhamos o mercado, em primeiro lugar, é 

um investimento em cima do negócio a primeira coisa que vem na cabeça é o 

lucro que a gente vai ter, pois hoje tem uma empresa que compra o nosso trigo, 

e eles são exigentes, e ter certificação contou muito. A área ambiental vai ser 

uma consequência, porque ela envolve a legislação que nós temos que 

responder, e hoje o ministério já está de olho nas propriedades rurais, mas eu 

não pensei no ambiental” (Produtor 04) 

“Quando eu pensei entrar no PACR eu pensei na questão da organização, 

talvez o meio ambiente não esteja contemplado nessa primeira fase do 5S, 

pensando no programa como um todo, no PACR como um todo ele vai acabar 

entrando a questão ambiental lá na frente quando eu for buscar essa 

certificação, porque existe toda uma legislação ambiental, o PACR vai 

contemplar todas essas normas que nós Produtores temos que aplicar, tudo que 

existe de leis e normas acaba contemplando tudo de certa forma, e a questão 

ambiental acaba contemplando tudo” (Produtor 10). 

“Quando busquei o PACR, no ano de 2013, eu busquei porque já participava 

de conselhos de administração dentro da cooperativa, e eu sempre gostei das 

coisas organizadas, então, como trabalhamos diferente dos outros Produtores, 

nós trabalhamos com gestores e não estamos presentes lá na propriedade, então 

tudo tem que ser muito organizado, senão não funciona, em relação ao meio 

ambiente, esse nunca foi o nosso objetivo, não aderi ao PACR pensando no 

ambiental, a certificação ambiental vai ser uma consequência” (Produtor 15). 

 “Nossa ideia inicial não era o meio ambiente, mas encontramos alguns 

problemas ambientais, então para conseguir a certificação no 5S tivemos que 

resolver isso, a primeira análise da água detectou contaminação, assim tivemos 

que tratar a água e trabalhar na limpeza da vegetação na nascente, hoje nós 

estamos com a água dentro dos padrões exigidos, outro ponto em relação ao 

meio ambiente também resultante do 5S é a questão do óleo que mesmo que o 

funcionário cuide, acaba caindo, hoje já temos espaços adequados para 

armazenagem. Nós buscamos a certificação, porque já viemos de um primeiro 

programa, anterior ao PACR, penso que quanto mais organizado você trabalha, 

mais rápido você consegue responder as exigências do mercado” (Produtor 17) 

Observou-se na fala dos Produtores que o motivo que os levaram a buscar o PACR 

não está ligado às ações ambientais, mas sim a busca por um trabalho organizado que 

facilita o dia-a-dia dos colaboradores, além disso, a preocupação é em responder as 
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exigências legais. Para eles o programa de certificação tem relação com as necessidade 

legais e com a competitividade  

“Quanto mais você se preocupar com bem estar dos funcionários, com a parte 

ambiental mais chance você tem de conseguir vender, nós vendemos para a 

Agrária tranquilo, o problema é a Agrária vender isso para fora, e repassar esse 

valor para nós Produtores, na minha opinião isso está propenso a ficar cada vez 

mais competitivo e as empresas exigirem produtos de propriedade que tem 

certificação” (Produtor 01) 

 “O mercado está investindo muito nisso, as cooperativas estão investindo 

muito nisso, e as empresas estão buscando cada vez mais comprar produtos de 

propriedades certificadas, então está uma luta de quem tem mais certificações, 

e vamos correr em busca da certificação, a Agrária para sentar na mesa de 

negociação com as empresas ela tem que ter certificados, se não tiver 

certificado nem senta na mesa para começar a negocia” (Produtor 04) 

 “Eu contemplo duas coisas, a necessidade de adaptar a legislação e tendo a 

certificação tem acesso ao mercado, se não melhorar, vai permitir que a 

propriedade continue sendo competitiva, porque se a coisa evoluir mesmo, vai 

chegar um ponto que isso se dissemine no Brasil e as propriedades começam a 

aderir, quem não fizer parte fica fora” (Produtor 10) 

“Na verdade só com o PACR em si não seria mais competitivo, mas eles traz 

várias necessidades ou as necessidades trouxeram o programa, não sei quem 

vem antes, na verdade a forma como estamos tentando gerenciar hoje é um 

pouco diferente das demais propriedades, nós somos Produtores que não 

estamos sempre presentes na fazenda, ela está sendo gerenciada por pessoas, 

por gerentes, e automaticamente por isso eu preciso de algo mais organizado, 

você precisa mexer na estrutura, esse é o x da questão” (Produtor 15). 

“Nós tivemos um custo para certificar, devido as mudanças físicas que fizemos 

na propriedade, tratamos essas mudanças como investimento, pois o nosso 

foco, é ter certificação pois temos um diferencial no momento de 

comercializar, e além disso atender aos requisitos legais, desses nós não 

escapamos, somos obrigados, as fiscalizações já estão acontecendo, e para não 

sermos autuados fazemos. Acho que isso é um tendência do futuro, não é o ano 

que vem, porque está todo mundo buscando, daqui um tempo as propriedades 

que não tem certificação, serão aquelas que tem um produto que ninguém vai 

querer, pode até ser um produto de qualidade mas não tem certificação, então 

não vai valer no mercado” (Produtor 17)  

Os Produtores viram no PACR a oportunidade de buscarem novos mercados, além 

de estarem preparados para um futuro próximo em que a certificação de produtos na 

origem será um pré-requisito obrigatório para a comercialização, isto é, não basta ter 

produto de qualidade, é preciso também comprovar que as atividades dentro da porteira 

são realizadas com segurança e responsabilidade, isto envolve os funcionários, a 

segurança durante a realização do trabalho, e consequentemente a qualidade de vida dos 

envolvidos.  
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

A certificação tem sido assunto recorrente em diferentes nichos de mercado e com 

relação aos mais variados tipos de produtos. Ouvia-se falar em certificação no setor 

industrial, atualmente há uma preocupação em garantir a qualidade do produto desde a 

sua origem, além disso, o consumidor está atento aos bens que adquire e aos produtos que 

consome, assim, as boas práticas agrícolas tem se tornando requisito básico da indústria 

de alimentos.  

Com a pesquisa o conhecimento nos temas competitividade, sustentabilidade 

ambiental e certificação foi aprofundado de maneira teoria e prática. A literatura conduziu 

à bases científicas utilizadas como categorias de análise para verificar a prática.  

No estudo da competitividade foram utilizados os fatores interno à empresa, 

descritos por Coutinho e Ferraz (1994) no modelo dos fatores determinantes da 

competitividade, conforme observado no decorrer do estudo, analisou-se a gestão, 

inovação, produção e recursos humanos.  

Com relação às ações de sustentabilidade ambiental o modelo foi o descrito por 

Binda (2014) e adaptado pela autora dessa dissertação, de acordo com o campo de 

pesquisa, assim, analisou-se a contaminação do solo, das nascentes e córregos d’água, 

reciclagem e destinação dos resíduos e ações ambientais decorrentes do PACR. 

A certificação, por sua vez, tem sido vista como uma oportunidade para agregar 

valor ao produto e responder as exigências determinadas pelo ambiente, e assim promover 

a inserção em nichos de mercados específicos e, condições para atender clientes mais 

exigentes, o que pode conduzir a competitividade. 

A busca pela certificação ocorreu devido às necessidades que o ambiente externo 

têm sinalizado, atualmente na agricultura o documento de certificação não é obrigatório, 

mas, alguns clientes tem exigido a certificação de origem do produto. Os clientes querem 

saber se os produtos vêm de propriedades preocupadas com o meio ambiente, o bem-estar 

das pessoas, a higiene e a legalidade.  

Desta forma, objetivou-se analisar a relação entre a competitividade e a 

sustentabilidade ambiental de propriedades rurais que aderiram ao Programa Agrária de 

Certificação Rural, a partir dos objetivos específicos, que promovem a análise do 

programa em relação as contribuições para a: gestão da propriedade rural; 

competitividade das propriedades e nas ações de sustentabilidade ambiental.  
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Nesse sentido, o PACR tem como objetivo promover ao Produtor rural 

ferramentas de gestão que direcionam às ações de sustentabilidade no campo e conduzem 

à competitividade, uma vez que os clientes tem buscado saber a origem dos produtos.  

Com relação aos motivos que levaram os Produtores a buscarem o programa de 

certificação, na percepção deles, uma vez que o interesse está diretamente relacionado à 

questão da organização da propriedade e, também em atender as necessidades e 

exigências do mercado, na percepção dos respondentes o ambiente de trabalho e a gestão 

organizados resulta em mais agilidade no momento de ação e reação ao mercado. 

Observou-se que os Produtores buscaram certificações nas quais encontraram 

algum retorno, o que justifica a busca pelo 5S, Saúde e Segurança Ocupacional e Gestão 

de Pessoas. 

São áreas que conduzem à organização do ambiente de trabalho e contribuem para 

a gestão de estoque e consequentemente de compras, limpeza e conservação dos 

equipamentos e máquinas, a exemplo, também atendimento à leis ambientais, no sentido 

de destinação correta dos resíduos, bacias de contenção para evitar a contaminação do 

solo, análise de potabilidade da água, reserva legal e permanente.  

Tais ações resultantes das áreas de 5S, Saúde e Segurança Ocupacional e Gestão 

de Pessoas conduzem à redução de custos, de desperdício, aumento de produtividade, 

segurança dos colaboradores, atendimento as legislações vigentes, ambientais e 

trabalhistas.  Na visão dos Produtores a segurança dos colaboradores está diretamente 

relacionada com a produtividade, mesmo que o tempo de preparo para realizar uma 

atividade seja maior que o tempo de realização da atividade, garante-se que o risco de 

acidente cai para próximo de zero.  

Assim, o PACR está relacionado à competitividade, ao comparar a literatura com 

a prática uma vez que na literatura foram encontrados elementos apresentados no modelo 

dos fatores determinantes da competitividade de Coutinho e Ferraz (1994) que podem ser 

encontrados no programa de certificação, para esse estudo científico as categorias 

analisadas referem-se aos fatores internos, além disso, encontrou-se informações sobre 

clientes que exigem a certificação de origem e aceitaram o PACR.  

Em relação a área de Gestão Ambiental, não se encontrou propriedades 

certificadas, nem em processo de implantação do programa, ao questionar os Produtores 

se ao buscarem o PACR eles pensaram na questão do meio ambiente, eles foram 

unanimes, ao afirmarem que não pensaram no meio ambiente, mas sim na questão da 
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organização e em responder as exigências do mercado, além de se prepararem para atuar 

em novos nichos nos quais a certificação é considerada pré-requisito. 

Apresentar aos clientes da cooperativa um diferencial, esse foi o que motivou a 

busca pelo PACR, a preocupação não foi ambiental, porque o investimento necessário 

para obter a certificação na área ambiental depende de investimentos considerados altos, 

por isso, ela será a última buscada, os demais Produtores também afirmaram que a área 

ambiental será a última certificação que irão solicitar.  

As ações voltadas ao meio ambiente encontradas nas propriedades rurais que 

participaram do estudo, são ações provenientes de exigências inseridas no 5S, trata-se da 

coleta seletiva, destinação correta das embalagens, bacias ou salas de contenção para não 

contaminar o solo com óleo e lubrificante, a análise de potabilidade da água, e as licenças 

ambientais, reserva legal e reserva permanente.  

Atualmente de acordo com os responsáveis pela implantação do PACR, houve 

uma mudança na cultura dos colaboradores, bem como a inserção de lixeiras específicas 

para cada tipo de lixo, além disso, algumas propriedades criaram espaços para a 

armazenagem dos resíduos e destinação correta.  

Assim, durante as entrevistas observou-se que o cuidado com o meio ambiente 

não é foco nas propriedades rurais, as ações acontecem porque são quesitos obrigatórios 

para obter a certificação, os motivos elencados que justificam o fato são os investimentos 

de alto custo, de acordo com o público de análise, para realizar as adequações necessárias 

e atender as demandas ambientais e, para eles são ações em que não há retorno financeiro. 

O objetivo dos Produtores ao buscarem a certificação, está na otimização da 

produção, isto é, organizar o ambiente de trabalho com o objetivo de agilizar a execução 

das atividades, seja no plantio ou na colheita, também busca-se melhor desempenho e 

produtividade dos colaboradores, além de minimizar os acidentes de trabalho com a 

utilização dos EPI’s e, negociar em nichos de mercados em que os clientes exigem 

certificações de origem. 

A visão do Produtor em relação ao PACR está voltada ao mercado, em atender as 

exigências do cliente da cooperativa que vai comprar o seu produto, isto é, é preciso 

trabalhar de forma organizada para obter uma redução de custo e um ganho de 

produtividade, e a certificação proporciona isso, na visão dos Produtores, para eles quem 

possuir certificação terá um diferencial perante aos que não tem. Assim, pode-se dizer 

que Produtores percebem que a certificação contribui diretamente com a competitividade, 

uma vez que os requisitos do programa atende as exigências do cliente.  



93 

 

Observou-se que são atendido e respondidos ao que foi exigido, não foram 

encontradas nos ambientes pesquisados ações próprias. Além disso, verificou-se que se 

não houvesse o PACR, as ações desenvolvidas hoje não seriam realizadas.  

Com relação as contribuições do PACR o primeiro ponto foi a questão da 

organização da propriedade, a produtividade aumentou e das atividades que são 

desenvolvidas, além do cuidado com as maquinas, e também o fato de utilizar os EPI’s 

os colaboradores trabalham de forma mais segura.  

Encontrou-se algumas dificuldades relacionadas ao PACR, a principal delas foi a 

questão cultural, inserir as mudanças exigidas pelo programa na cultura da organização e 

dos colaboradores, a resistência dos Produtores com relação as mudanças necessárias e 

principalmente na questão de investimentos para as adequações necessárias, já por parte 

dos colaboradores foi o fato de aceitar que a partir do momento em que foi aderido ao 

programa, passou-se a ter regras que devem ser obedecidas, maneiras adequadas de 

realizar certas atividades, a utilização dos EPI’s, a organização e limpeza de ferramentas 

e equipamentos, a linguagem com o colaborador do campo, é preciso se fazer entender, 

utilizar o mesmo nível de linguagem que eles. 

Além das dificuldades com relação aos colaboradores e investimentos, também 

há questões que envolvem o entendimento da legislação, os Responsáveis pela 

Implantação do PACR comentaram que a principal dificuldade é entender a lei, saber o 

que de fato a lei exige que seja feito, muitas vezes a interpretação da lei fica dúbia.  

Ainda com relação as dificuldades, para um dos Produtores e um dos responsáveis 

pela implantação existem falhas no próprio PACR, as questões relacionadas ao meio 

ambiente, na gestão de 5S e na ambiental exigem ações diferentes, o que conduz a 

investimentos duplicados.  

Vistos os resultados apresentados na pesquisa com relação as propriedades rurais, 

pode-se afirmar que o PACR tem sua base no tripé da sustentabilidade, com ações de 

responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e crescimento econômico, com isso, 

o foco está nas boas práticas da agricultura, que significa trabalhar de maneira organizada, 

com ações voltadas para a  higiene e o atendimento da legislação, com vistas ao bem-

estar dos envolvidos, desde os cooperados e seus familiares até o consumidor final. 

As boas práticas agrícolas têm se tornado pré-requisitos no mercado, os clientes 

têm exigido que os produtos sejam resultantes de práticas sustentáveis desde o início da 

cadeia, o PACR tem atendido às exigências de seus clientes, trata-se de um programa 

voluntário de certificação específico da Cooperativa Agrária Agroindustrial.    
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O PACR comprova de maneira documental que a matéria-prima é resultante de 

fontes renováveis, e que atendem as legislações ambientais e trabalhistas. 

O estudo possui algumas limitações, uma das principais está relacionada a 

pesquisa, refere-se as generalizações, em razão de se tratar de um estudo de caso realizado 

em um ambiente específico, em que analisou-se um programa de certificação particular.  

As limitações se estendem à coleta de dados, que pode ter sido prejudicada devido 

das limitações de ordem cognitiva dos respondentes, e acesso restrito aos dados, não foi 

possível acesso ao material detalhado e na íntegra das áreas do PACR, a principal fonte 

de dados foram: Coordenador do PACR; Analista da Qualidade, responsável pelo PACR; 

Produtores Rurais e os Responsáveis pela Implantação do PACR.  

Outro ponto refere-se à limitação cognitiva do próprio pesquisador, um fato que 

pode ter interferido diretamente no processo de pesquisa, em aspectos como na definição 

do referencial teórico, nos processos metodológicos, na análise das entrevistas e na 

análise dos dados.  

As limitações podem conduzir a estudos futuros, sugestiona-se:  

- Aprofundar este estudo com mais Produtores;  

- Realizar a pesquisa em uma única área de certificação;  

- Aguardar até que encontrem-se propriedades certificadas em todas as áreas;  

- Replicar este estudo em outras cooperativas que possuem programas de 

certificação no mesmo setor ou em outros setores da economia. 

Pode-se dizer que o PACR é um importante programa de certificação rural, 

mesmo com a necessidade de reestruturações, a Cooperativa Agrária o formulou de 

maneira que oferece ao Produtor uma ferramenta de gestão em todas as áreas para a 

administração da propriedade. 

Assim, sugere-se que a cooperativa conquiste mais Produtores na busca pela 

certificação, além disso, mantenha uma equipe sem rotatividade, também é preciso 

interligar as áreas do PACR para que não ocorram investimentos desnecessários.  
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APÊNDICE “A” 

Entrevista Semiestruturada – Cooperativa Agrária Agroindustrial – Programa 

Agrária de Certificação Rural 

 

1) Quando surgiu o PACR e de que maneira? Qual é o objetivo do PACR? 

2) Por que criaram o PACR? Surgiu de uma necessidade? 

3) Como vocês planejaram o programa? 

4) Utilizaram algum programa de certificação como modelo? 

5) Quando definiram o PACR, vocês pensaram como o desenvolvimento de ações 

de sustentabilidade? Na melhoria da propriedade? 

6) Como definiram as áreas: 5S Rural, Gerenciamento da Rotina, Gestão Ambiental, 

Saúde e Segurança Ocupacional e Gestão de Pessoas? 

7) Houveram ajustes no programa original? Por que? Quais foram? 

8) Quando o PACR foi implantado 

9) Quais foram as dificuldades? 

10) Quais as vantagens que o PACR oferece aos Produtores e à cooperativa? 

11) Como o PACR foi recebido pelos Produtores? 

12) Quantos Produtores participam do PACR? Em quais áreas são certificados? 

 

 5S Rural Ger. Rotina Gestão Ambiental 

Saúde e Seg. 

Ocup. Gestão de Pessoas 

Coop. 1           

Coop. 2           
  

13) Como os agricultores percebem a importância da implantação do PACR? 

14) Os que não participam, não o fazem por qual motivo? 

Informações sobre cada área do programa: 5S Rural, Gerenciamento da Rotina, 

Gestão Ambiental, Saúde e Segurança Ocupacional e Gestão de Pessoas. 

15) Qual o objetivo? 

16) Por que (a área x) faz parte do PACR? 

17) Quais ações aborda? 

18) Para conseguir a certificação o que o Produtor precisa fazer? 

19) Qual é o procedimento para implantação? 

20) Quais são as principais dificuldades na implantação? 

21) Quais são as vantagens para o Produtor e para a cooperativa? 
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APÊNDICE “B” 

Entrevista Semiestruturada – Produtores e Responsáveis pela Implantação do 

PACR que já possuem certificação e que estão em processo de certificação. 

 

1) Quais foram os motivos que o levaram a aderir ao PACR? Quando entrou no 

PACR pensou no meio ambiente? 

2) Desde quando participa?  

3) Qual(is) certificação(ões) possui?  

4) Porque a(s) escolheu? 

5) Quais foram/são as principais dificuldades no processo de certificação? E hoje 

quais são as principais dificuldades? 

6) O PACR foi uma necessidade? Por quê? Acredita que o programa de certificação 

trouxe melhorias para sua propriedade? Quais melhorias?  

7) Precisou fazer investimentos para atender às exigências do programa? Quais 

investimentos? 

8) Pensou o PACR como uma opção para o meio ambiente? Ou como uma exigência 

do mercado? Ou outro? 

9) Em que o PACR contribuiu para a gestão da propriedade? Facilitou? De que 

maneira?  

10) Na sua opinião, a certificação tornou o negócio mais competitivo? De que 

maneira? 

11)  O PACR proporcionou/proporciona melhoria nos resultados do negócio? 

12) O PACR proporcionou/proporciona diferencial na negociação de seus produtos? 

13) Com a implantação do PACR houve redução de custo? Em quais aspectos? No 

processo produtivo? De que maneira? Qual foi o percentual na redução do custo? 

14) Observou redução de desperdício? Em que? Qual o percentual? 

15)  O PACR contribuiu/contribui para aumentar volume de produção? Qual o 

percentual? 

16) O PACR contribui/contribui para o aumento na produtividade? 

17) O PACR contribuiu/contribui para o melhor desempenho das atividades? De que 

maneira? 

18) O PACR possibilitou/possibilita novos processos de inovação? Quais? 

19) O PACR atende as necessidades do mercado? De que maneira? 

20)  O PACR proporcionou/proporciona maior qualidade do produto? De que 

maneira? 
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21) O PACR contribuiu/contribui para a maior confiabilidade de seus produtos? De 

que maneira? 

22) Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para a aplicação de práticas 

sustentáveis no campo? 

23) Utiliza um sistema de coleta seletiva? Como funciona 

24) Utiliza processos de descarte de resíduos? Como funciona 

25) Como ocorre a classificação e a destinação dos resíduos?   

26) Houve/há algum tipo de restrição na produção, em função à preservação 

ambiental? Como o PACR contribuiu para a contornar isso? 

27) Antes do PACR algumas das atividades realizadas na propriedade causava algum 

impacto ambiental? Quais? Como o PACR contribuiu a solução? 

28) A sustentabilidade ambiental da propriedade engloba quais fatores ligados à 

preservação dos recursos naturais?  

29)  Vocês realizam análise da qualidade da água? Essa ação é resultante do PACR? 

30) Quais as mudanças feitas na propriedade e que visam minimizar ou eliminar os 

impactos ambientais? Essas mudanças são resultantes do PACR? 

31) O PACR contribuiu/contribui para a qualidade de vida dos envolvidos?  

32)  Percebe relação entre a competitividade e as sustentabilidade ambiental? 

33) Com relação ao PACR, quais foram/são os pontos positivos e negativos 

percebidos? 

34) Quais são as críticas com relação ao PACR? 
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APÊNDICE “C” 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TECLE 

Prezado(a) Senhor(a)   

Você é convidado(a) a participar da pesquisa “Competitividade e desenvolvimento 

sustentável em propriedades rurais: o programa agrária de certificação rural, sob a 

responsabilidade de Marcia Cristiane Gruba, que irá investigar o impacto da Programa 

Agrária de Certificação Rural na competitividade e no desenvolvimento sustentável das 

propriedades rurais.  

Assim, a escolha do tema desta pesquisa justifica-se por estudos em que os 

empresários rurais procuram organizar suas atividades com o objetivo de atingir maior 

eficiência e eficácia nos processos produtivos por meio de ferramentas de gestão, e que 

resultem em maior competitividade e ações que conduzem ao desenvolvimento 

sustentável. Assim, a produção agrícola necessita adequar-se às novas tendências para 

atender às exigências com relação aos aspectos de segurança alimentar, para isso, surgem 

os programas de certificação, que tem como função atestar que composição de um 

produto ofereçam certo nível de qualidade. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você será entrevistado 

e responderá às perguntas sobre o Programa Agrária de Certificação Rural. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não 

querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) 

os(as) entrevista sem nenhum prejuízo para você. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Na entrevista para a realização da pesquisa o 

responsável pela aplicação do Programa Agrária de Certificação Rural poderá sentir-se 

constrangido perante as perguntas. A pesquisa apresenta um risco mínimo, que será 

reduzido com o cancelamento da pesquisa. Se precisar de tratamento por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o 

pesquisador se responsabilizara pela assistência integral, imediata e gratuita 

encaminhando o servidor para um serviço de saúde para atendimento especializado. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo e a necessidade preeminente de 

uma avaliação perceptiva de valor após finalização deste curso. Pesquisas com tal 

perspectiva podem contribuir como um meio de aperfeiçoamento para todos os agentes 

envolvidos no processo. Esta pesquisa pretende o impacto da certificação na 

competitividade e no desenvolvimento sustentável das propriedades rurais na região 

centro-sul do Paraná. 
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4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornecer ou que 

sejam conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu nome não 

aparecerá em lugar nenhum dos (as) questionários nem quando os resultados forem 

apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO. 

Nome da pesquisadora responsável: Marcia Cristiane Gruba 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1954  Telefone: (42) 9961-5094 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli  

Telefone: (42) 3629-8177 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira. 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você. 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

___________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade __________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos 

quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, 

firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assim o presente termo. 

Guarapuava, ______ de ____________________ de ______. 

 

    ___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

   ___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 


