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RESUMO 

 

 

Diante das pressões sociais pela diminuição dos altos índices de 

degradação ambiental, novos conceitos ganharam força e, assim, novas tendências 

surgiram no mundo contemporâneo dos negócios – entre elas a da sustentabilidade. 

Nesta perspectiva, dada à realidade da economia brasileira relativamente ao número 

de empresas certificadas, considerando a evolução da certificação em nível mundial 

e, a importância do setor sucroenergético no agronegócio brasileiro, o presente 

trabalho teve como objetivo identificar a importância das certificações da Usina Alta 

Mogiana, tendo por base a ISO 9001, ISO 14001, BONSUCRO, CRÉDITO DE 

CARBONO, OHSAS 18001 e FSSC 22000, que são esquemas adotados. Foi 

aplicado um questionário com intuito de capturar a percepção dos gestores sobre a 

influência e impacto que estes seis certificados causaram, procurando identificar 

quais os principais aspectos na adoção de cada certificação. A análise do 

questionário nos permitiu extrair conclusões referentes à motivação na busca de 

certificações, impactos no mercado e na gestão da usina, resultados mensuráveis e 

aspectos negativos. 

 

 

Palavras-chave : usina de cana-de-açúcar, gestão, certificações e sustentabilidade. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Faced with the social pressures by reducing the high rates of 

environmental degradation, new concepts have gained strength and, thus, new 

trends emerged in the contemporary world of business – including the sustainability. 

In this perspective, given the reality of the Brazilian economy regarding the number of 

certified companies, considering the development of the certification worldwide, and 

the importance of the sugarcane industry in the Brazilian agribusiness, this present 

study aimed to identify the importance of certifications of  Alta Mogiana Plant, based 

on ISO 9001, ISO 14001, BONSUCRO, CARBON CREDIT, OHSAS 18001 and 

FSSC 22000, schemes that are adopted. A questionnaire was applied aiming to 

capture the perceptions of managers about the influence and impact that caused 

these six certificates, trying to identify what the main issues in the adoption of each 

certification. Analysis of the questionnaire allowed us to draw conclusions concerning 

the motivation in seeking certification, market impacts and management of the Plant, 

measurable results and negative aspects. 

 
 
 
 
Keywords : sugarcane plant, management, certifications and sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Certificação é o conjunto de atividades desenvolvidas por organismo 

independente da relação comercial, com objetivo de atestar publicamente que 

determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos 

especificados. Organismo de certificação são empresas credenciadas e 

periodicamente monitoradas para realização do processo de certificação. 

A certificação não substitui boa governança, criação e cumprimento da lei; 

é improvável que resolva todos os conflitos e dilemas; não impede atividades a 

margem da lei; não impede eventual discriminação de pequenas empresas e não é 

fiscalização. Em contrapartida, sistemas de certificação podem prover estrutura 

operacional para sistemática de verificação de aspectos de sustentabilidade, podem 

prover incentivos e influenciar a cadeia na busca de fontes sustentáveis e abrem 

canal legítimo de calibração e comunicação com as partes interessadas (NUNES, 

2011). 

O aumento do número de empresas certificadas no Brasil e no Mundo tem 

vindo demonstrar que a certificação é cada vez mais encarada como objetivo 

estratégico e exigência de mercado. Dentre as razões que justificam esta decisão 

dos gestores podem ser citadas: aumento da quota de mercado, exigência de 

compradores dos seus produtos ou serviços, maior competitividade, a melhoria  da 

imagem organizacional, dentre outras. 

Existem empresas no mundo que se distinguem pela qualidade dos 

produtos que vendem e dos serviços que prestam, aos quais se aliam fatores como 

o elevado grau de competitividade, a eficiência dos seus processos ou a satisfação 

sempre crescente dos seus clientes. Não obstante, diversas empresas optam por 

investir no sistema de gestão da qualidade não apenas pelas vantagens 

competitivas que julgam poder vir a obter, mas tendo em vista outros objetivos que 

se sobrepõem à questão do aumento da competitividade por si só.  

A valorização do meio ambiente, aliada à necessidade de aumento da 

produtividade nas empresas, torna necessária a adoção da visão global do negócio, 

do meio em que está inserido e dos desafios da globalização. A adoção dos 

conceitos de sustentabilidade, dentro do contexto corporativo, requer adequação a 

rígidos padrões de responsabilidade social e, com isso, empresas nacionais e 

estrangeiras devem respeitar essa nova tendência do cenário macroambiental, 
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compensando, de alguma forma, os danos causados à sociedade e ao meio 

ambiente. 

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, pois lidando diretamente com 

a natureza polui lençóis freáticos, solo e atmosfera, e, ainda, em algumas situações, 

utiliza-se de mecanismos inapropriados como as queimadas ou fertilizantes químicos 

inadequados. Além disso, da mesma forma que emprega grande contingente de 

trabalhadores, constantemente é associado à condições inadequadas de trabalho. 

Um dos segmentos de destaque neste setor, no Brasil, é o sucroalcooleiro 

que, tem substituído combustíveis fósseis pelo de biomassa, utilizado um de seus 

principais resíduos como fertilizante (vinhaça), e também o bagaço de cana-de-

açucar para co-geração de energia elétrica, entre outras ações de preservação do 

meio ambiente. O referido setor é um dos que têm sofrido grande pressão para a 

adoção do tripé da sustentabilidade, o qual está configurado nas dimensões social, 

econômica e ambiental. 

Considerando a usina de cana-de-açúcar como agente do sistema 

macroeconômico, é importante analisar a certificação de sistemas de gestão da 

qualidade, a qual pode ter reflexos diretos no emprego e no produto produzido, no 

nível do consumo privado, do investimento e das exportações. 
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2 OBJETIVOS 

 

Nesta perspectiva, dada à realidade da economia brasileira relativamente 

ao número de empresas certificadas, considerando a evolução da certificação em 

nível mundial, e a importância do setor sucroenergético no agronegócio brasileiro o 

presente trabalho tem como objetivo identificar a importância das certificações da 

Usina Alta Mogiana, através da percepção dos gestores sobre: 

(i) Qual a motivação na busca das certificações; 

(ii) Qual o impacto das certificações na gestão da produção e no mercado; 

(iii) Quais resultados mensuráveis decorrentes dos certificados foram 

obtidos; 

(iv) Se consideram que existem aspectos negativos da certificação. 

HIPOTESE: A obtenção das certificações na unidade produtora de açúcar, 

álcool e energia édiferencial competitivo para perpetuação no setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3 METODOLOGIA 

 

Tendo por base as certificações ISO 9001, ISO 14001, BONSUCRO, 

CRÉDITO DE CARBONO, OHSAS 18001e FSSC 22000, que são esquemas 

adotados pela Usina Alta Mogiana, pretende-se capturar a percepção dosgestores 

sobre a influência e impacto que estes seis certificados causaram, procurando 

identificar quais os principais aspectos na adoção de cada certificação. 

Para avaliar a percepção dos responsáveis e envolvidos diretos na gestão 

e execução das práticas adotadas pelas certificações foi aplicado um questionário 

com gestores das seguintes áreas: comercial, certificações, suprimentos, jurídico, 

recursos humanos, segurança do trabalho, administração, fabricação e 

armazenagem de açúcar, utilidades e qualidade.  

O questionário foi desenvolvido visando identificar as seguintes 

características referentes às certificações: motivação na busca de certificações, 

impactos no mercado e na gestão da usina, resultados mensuráveis e aspectos 

negativos.  

 Abaixo estão listadas as questões do questionário, agrupadas conforme 

cada característica a ser capturada (as questões seguem a numeração do 

questionário): 

 

a) Motivação na busca das certificações 

 

Questão 1: A Usina Alta Mogiana buscou certificações para o seu 

negócio. Qual a sua opinião sobre o que motivou a Alta Mogiana a buscar 

certificações no mercado? Favor ordenar por grau de importância (mais importante, 

médio e menos importante). 

 

b) Impacto no mercado e na gestão da usina 

 

Questão 2: Qual a sua visão sobre os certificados adotados na Usina Alta 

Mogiana em relação a outras Usinas do mercado? 

Questão 3: É sabido que os diferentes tipos de certificações causam 

impactos nos negócios em que são incorporados. Das certificações adotadas pela 

Alta Mogiana (ISO 9001, OHSAS 18001, FSSC 2200, ISO 14001 e Crédito de 
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Carbono), qual destas causou impacto na sua ÁREA de atuação? Qual foi o impacto 

causado por estas certificações? (visão de impacto na sua área: comercial, vendas, 

compras, recursos humanos, fabricação de açúcar entre outras. Exemplo: após ISO 

9001 a fábrica de açúcar tem a linha de produção rastreável). 

Questão 4: Sabemos que a Usina Alta Mogiana possui quantidade 

significativa de certificações. Quando olhamos para o período em que estas 

certificações foram adquiridas, podemos fazer análise se estamos sempre 

adequados as novidades de mercado ou se demoramos um pouco para incorporar 

as novidades no negócio. Qual sua visão sobre o posicionamento da Usina Alta 

Mogiana em relação ao período que a Usina leva para aquisição da certificação até 

colocá-la em prática? 

Questão 6: Qual a sua percepção de mercado sobre as certificações das 

Usinas? 

Questão 8: Cite quais mudanças as certificações causaram nas atividades 

do seu dia a dia, relacionando-as a respectiva certificação. 

Questão 10: Você conseguiria resumir em uma única palavra qual o 

principal resultado obtido com a implementação de certificações em uma 

organização? 

 

c) Resultados mensuráveis 

 

Questão 5: Se a Usina não tivesse nenhuma certificação, o que você 

entende que seriam os principais impactos? Favor ordenar por grau de importância 

(mais importante, médio e menos importante). 

Questão 7: Na sua área, indique quais resultados são mensuráveis devido 

a uma certificação específica. 

 

d) Aspectos negativos 

 

Questão 9: Você entende que as certificações tem aspectos negativos? 

Se sim, a qual certificação este(s) aspecto(s) se refere(m) e qual(is) aspecto(s)? 
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A razão da existência da usina e sua permanência no mercado dependem 

diretamente do cliente. Dado este fato, o público escolhido para responder ao 

questionário é o que realiza relacionamento direto com cliente. 

O questionário foi respondido por treze colaboradores de duas divisões da 

unidade: administrativa e industrial. 

Divisão administrativa, oito respondentes dos seguintes cargos: 

1. Acionista - Diretor Comercial (ADC) 

2. Acionista - Representante da Direção nas Certificações (ARDC) 

3. Gerente Comercial (GC) 

4. Gerente Administrativo (GA) 

5. Acionista - Gerente de Suprimentos (AGS) 

6. Gerente Jurídica e de Recursos Humanos (GJRH) 

7. Engenheiro de Segurança do Trabalho (EST) 

8. Chefe do armazém do açúcar (CAA) 

Divisão industrial, cinco respondentes dos seguintes cargos: 

1. Diretor Industrial (DI) 

2. Gerente de Utilidades (GU) 

3. Gerente de Qualidade (GQ) 

4. Gerente de Fabricação de Açúcar (GFA) 

5. Auxiliar administrativo de Segurança (AAS) 

 

Abaixo, apresenta-se um quadro com um breve resumo do perfil produtivo 

da Usina Alta Mogiana: 

  

Perfil Usina Alta Mogiana  

Faturamento (01/05/2011 a 30/04/2012) Receita Bruta (733.445.888,47) 
Nº de Colaboradores 4.026 

Produção Cana (2011) 4.874.848,12 ton 

Produção Etanol 100% (2011) 114.925.111 m³ 
Produção Açúcar (2011) 8.413.662 sacas 

Produção Energia (11/11/2011) 137.012.780 MWh 

Mix de Produção 71% p/ cana, 29% p/ Etanol  
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Ainda que os esquemas de certificação da Usina Alta Mogiana não 

contemplem apenas padrões de certificação ambiental, inicia-se a Revisão de 

Literatura com aspectos ambientais do setor sucroalcooleiro e seus impactos, dada a 

importância desse assunto devido a fatores de sustentabilidade ambiental. 

 

4.1 Impactos Ambientais do Setor Sucroalcooleiro 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 01/96, impacto ambiental é 

definido como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o 

bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais”. 

No setor sucroalcooleiro, vários são os impactos socioambientais a serem 

discutidos, principalmente na região de São Paulo aonde há uma grande 

concentração de Usinas Sucroalcooleiras.  

O que se deve destacar ao longo da história de formação deste setor, 

além do longo período de intervenções, é a busca pelo aumento da produção de 

açúcar e posteriormente de álcool combustível. Esta expansão, que variou de 

acelerada a moderada, não foi ambientalmente sustentável uma vez que buscava o 

aumento da produção a partir da introdução da cultura em novas áreas de plantio, e 

nem sempre através de um aumento da produtividade da lavoura, ou da adoção de 

tecnologia nos processos produtivos de fabricação de açúcar e álcool. Fatores 

essenciais para um desenvolvimento sustentável da agricultura canavieira não foram 

levados em conta, e embora seja indiscutível o avanço ambiental trazido pela 

substituição de parte do combustível fóssil por álcool, principalmente nos grandes 

centros urbanos, não se pode dizer o mesmo dos impactos ecológicos de seu 

processo produtivo. (CASTRO E JORDANI, 2010). 

Vários problemas ambientais se agravaram principalmente no interior 

paulista, onde se localizam as principais usinas canavieiras do país.  Dentre esses 

problemas pode-se destacar: o assoreamento dos rios causado pela erosão e pela 

ocupação agrícola de áreas geograficamente não adequadas; a compactação dos 
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solos ocasionada pela intensificação da mecanização nas lavouras; a destruição de 

reservas de matas nativas e ciliares para ampliação das lavouras; o aumento das 

emissões de CO2; a eliminação de micronutrientes e da mesofauna a partir das 

queimadas; contaminação de cursos d’água na lixiviação de pesticidas e 

fertilizantes; o aumento da produção de subprodutos agroindustriais como a vinhaça, 

a torta de filtro e o bagaço. Contudo, a preocupação com a questão ambiental não 

recebeu a mesma preocupação que o aumento de produção (CASTRO E JORDANI, 

2010). 

A ampliação dos canaviais para a produção de álcool acarretou na 

intensificação de pelo menos dois grandes problemas ambientais: 1) a degradação 

de ecossistemas e a poluição atmosférica causada pelas queimadas e, 2) a poluição 

de cursos d’água e do lençol freático causado pela aplicação excessiva da vinhaça 

in natura(SZMRECSÁNYI, 1994). 

 

 

4.2 Principais impactos ambientais e medidas mitiga doras 

 

4.2.1 Contaminação do solo pela má disposição dos r esíduos sólidos. 

 

Os resíduos sólidos e líquidos gerados pela indústria do setor 

sucroalcooleiro são proporcionais à quantidade de matéria-prima (cana-de-açúcar) 

processada. Os resíduos podem trazer inúmeros problemas socioambientais, como 

também alguns benefícios. A contaminação também pode ocorrer devido a possíveis 

acidentes envolvendo óleos, graxas, álcool e produtos químicos utilizados no 

processo (ANDRADE E DINIZ, 2007). 

O bagaço da cana de açúcar é subproduto do processo de extração do 

caldo, seja este para a produção de açúcar ou de álcool. A principal característica do 

bagaço da cana é o seu teor de fibra. É utilizado na geração de calor para os 

processos de industrialização do açúcar e do álcool (CIRINO et al., 2004). 

O que não foi utilizado como combustível nas caldeiras, ou não 

comercializado é armazenado no pátio e guardado para a safra seguinte, com o 

objetivo de proporcionar energia necessária para o inicio das atividades industriais. 

O material deve ser amontoado e protegido com plástico, de modo a diminuir a área 
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de exposição às chuvas, e possuir canaletas para desvio das águas pluviais 

(CASTRO E JORDANI, 2010). 

A torta de filtro é um resíduo composto da mistura de bagaço moído e 

lodo da decantação sendo proveniente do processo de clarificação do açúcar; para 

cada tonelada de cana moída são produzidos de 30 a 40 kg de torta. É um composto 

orgânico (85% da sua composição) rico em cálcio, nitrogênio e potássio com 

composições variáveis dependendo da variedade da cana e da sua maturação, é 

similar à vinhaça, possui elevada demanda bioquímica de oxigênio, uma fonte 

potencialmente poluidora (CIRINO et al., 2004). 

Em contrapartida, a torta de filtro é um resíduo composto da mistura de 

bagaço moído e lodo da decantação, proveniente do processo de tratamento do 

caldo. Nunes Júnior (2008) relata que a torta de filtro sai dos filtros rotativos após 

extração da sacarose residual da borra com 75 a 80% de umidade e é um excelente 

produto orgânico para a recuperação de solos exauridos ou de baixa fertilidade. Sua 

composição química média apresenta altos teores de matéria orgânica e fósforo, 

sendo também rica em nitrogênio e cálcio, além de teores consideráveis de potássio, 

magnésio e micronutrientes. 

 

 

4.2.2 Poluição das águas superficiais e subterrânea s 

 

 A vinhaçaé o principal subproduto da agroindústria canavieira por ser 

efluente altamente poluidor e apresentar-se em grande volume, dificultando seu 

transporte e eliminação. É produto resultante dadestilação e fermentação da cana de 

açúcar no processo de fabricação de álcool, também pode originar-se como 

subproduto da produção de açúcar sendo eliminada no processo de cristalização do 

caldo da cana. No geral a vinhaça é rica em matéria orgânica e em nutrientes 

minerais como o potássio (K), o cálcio (Ca) e o enxofre (S), e possui uma 

concentração hidrogeniônica (pH) variando entre 3,7 e 5,0 ( LUDOVICE, 1996). 

A fertirrigação de vinhaça nos canaviais foi intensificada a partir das 

proibições de despejo desse subproduto nos cursos d’água. Além disso, essa prática 

de aplicação de vinhaça in natura ganhou espaço uma vez que requeria pouco 

investimento, baixo custo de manutenção, não envolvia uso de tecnologia complexa 

e possibilitava uma rápida eliminação de grandes quantidades desse material 
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(CORTEZ et al. 1992). A partir de então, alguns estudos indicaram ação benéfica 

dessa prática em relação à recomposição de algumas propriedades químicas do 

solo.  

Por se tratar de método barato e de melhor eficiência na eliminação 

desses resíduos, a dosagem de vinhaça aplicada por fertirrigação nem sempre é 

rigidamente controlada. Conforme Szmrecsanyi (1994), o uso da vinhaça na prática 

da fertirrigação apesar de antiga e bem disseminada, não pode ser excessiva ou 

indiscriminada, uma vez que, seu potencial poluidor compromete o meio ambiente, 

desde características físicas e químicas do solo até as águas subterrâneas a partir 

da sua percolação.  

Segundo Albuquerque (2009), a vinhaça como efluente líquido, aplicada 

em terreno argiloso, que ocorre em muitas usinas, e gerada em grande quantidade 

(isto levando em conta que a cada 1 litro de álcool produzido são gerados 13 litros 

de vinhaça), pode contaminar águas superficiais e subterrâneas, quando utilizada de 

forma aleatória; solos com textura argilosa não apresentaram diferenças 

significativas em termos de movimentação dos nutrientes, independente da dosagem 

de vinhaça aplicada. Já para solo com textura arenosa, ficou comprovado que, 

quanto maior dosagem de vinhaça aplicada, maior é a movimentação de seus 

nutrientes ao longo do perfil do solo. 

 Os tanques de armazenamento de vinhaçapossuem potencial para 

contaminar o solo e o lençol freático devido aos altos teores de potássio. Este 

impacto é potencialmente significativo, pois implica em perda de recursos da 

comunidade, na medida em que pode comprometer disponibilidade do recurso 

natural - água potável.  Ressalte-se que contaminação de água subterrânea é de 

difícil reparação. O nível de contaminação, da água subterrânea, pela disposição de 

vinhaça, é controlado através do monitoramento de nascentes em lavouras e poços 

de monitoramento em tanques. Os tanques são impermeabilizados e possuem 

poços de monitoramento de águas subterrâneas (CIRINO et al., 2004). 

Os benefícios oriundos da aplicação da vinhaça podem ser resumidos da 

seguinte forma de acordo com Penhabel (2011): 

a) A utilização da vinhaça em natura através da fertirrigação em 

quantidades racionais apresenta efeitos altamente produtivos sobre a produtividade 

agrícola; 



22 
 

 

b) A aplicação desse resíduo em doses compatíveis com as 

características químicas e físicas do solo, devido ao incremento da produtividade 

agrícola, aumenta também a produção de açúcar por hectare, tornando-se assim, 

um importante fator econômico, principalmente para a agroindústria sucroalcooleira; 

c) O incremento da produtividade é mais acentuado à medida que se 

aumenta o número de cortes; 

d) Há um aumento significativo na longevidade dos ciclos; 

e) Do ponto de vista econômico, a fertirrigação com vinhaça, 

principalmente por aspersão (montagem direta), apresenta um custo inferior ao da 

adubação mineral correspondente. 

 

 

4.2.3 Poluição do ar 

 

Os principais poluentes do ar atmosférico são os gases tóxicos 

provenientes dos processos industriais ou dos veículos movidos a derivados de 

petróleos. Além disso, alguns compostos tóxicos são formados no próprio ar a partir 

de elementos da atmosfera mediante intervenção da luz solar como fonte de energia 

(reação fotoquímica) (CASTRO E JORDANI, 210). 

Do ponto de vista das emissões de gases poluentes e de CO2, a 

combustão do álcool apresenta comportamento semelhante ao da gasolina. A maior 

relevância atual do uso do álcool relaciona-se ao efeito estufa e ao balanço final de 

dióxido de carbono no meio ambiente. Pode-se afirmar que uma quantidade 

equivalente ao CO2 emitido pelos motores a álcool para a atmosfera é capturada 

pela cana-de-açúcar (ou outras matérias-primas) em seu processo de crescimento, 

que o utiliza para criar novas cadeias carbônicas, no processo de fotossíntese. 

Assim, a utilização do álcool não contribui com o efeito estufa (GOLDENSTEIN E 

AZEVEDO,2006). 

No setor sucroalcooleiro, outra das principais fontes de poluição do ar é a 

queima de bagaço em caldeiras, além da despalha a fogo dos canaviais. A oxidação 

térmica do bagaço de cana-de-açúcar nas caldeiras assume papel muito importante 

na produção de energia térmica, com conseqüente geração de energia mecânica e 

elétrica. O bagaço ao entrar na câmara de combustão da caldeira, recebe correntes 

de ar pelo sistema de ventilação, ocorrendo sua queima em suspensão. Com o 
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resultado da queima do bagaço tem-se emissão de gases, como o O2, CO e o 

N2(CIRINO et al., 2004). 

Outro componente resultante da queima do bagaço em caldeiras é o 

material particulado. O material particulado é o principal agente poluidor, sua taxa de 

emissão esta geralmente entre 3.000 a 6.000 mg/Nm³, sem devida instalação de 

equipamento de controle (CIRINO et al., 2004). 

No que diz respeito ao meio atmosférico é importante mencionar que as 

usinas utilizam como combustível das caldeiras o bagaço-de-cana que é resíduo 

industrial renovável, pois todo gás potencialmente tributário do incremento do efeito 

estufa, emitido pela queima do bagaço, são reabsorvidos na lavoura de cana. Logo, 

tratamos de atividade limpa e adequada aos princípios fundamentais do Protocolo 

de Kyoto. Como medida mitigadora contra a emissão de particulados, as caldeiras 

das usinas são providas de sistema de controle de poluição (lavadores de gases) 

(CASTRO E JORDANI, 2010). 

A energia utilizada no processo é gerada pela queima do bagaço de cana, 

o que é um aspecto positivo e significativo diante da situação de escassez de 

energia pela qual passa o país. Sendo que muitas usinas atualmente estão se 

transformando em centrais energéticas, fazendo alterações tecnológicas no seu 

processo e com isto fornecendo energia para as concessionárias durante todo o 

ano. 

 

 

4.3 Desenvolvimento sustentável 

 

Segundo Brundtland (1987) desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende necessidades das gerações atuais, ao mesmo tempo, que permite que as 

próximas possam lográ-lo, também. Assim, percebe-se que a premissa é de que 

todos os seres têm direito a gozar, igualmente, dos benefícios da natureza.  

O meio ambiente passou fazer parte da pauta da mídia. Os conceitos 

ambientais alcançaram diversos segmentos. De forma crescente passou a ser 

destacada relevância de assuntos como poluição atmosférica e extração 

depredatória dos recursos naturais, os quais se revelaram vulneráveis e finitos. 

Tema que circulava somente em meios científicos ganhou espaço nos meios de 

comunicação de massa. Os relatórios de sustentabilidade elaborados pelas 
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empresas se multiplicaram no mercado como meio de tornar público que estão 

envolvidas com a preservação ambiental e social. (TRIGUEIRO, 2003) 

O desenvolvimento sustentável precisa observar a relação harmoniosa 

entre seus três pilares: ecológico, econômico e social. A prioridade econômica deve 

ser criar iniciativas que garantam crescimento sustentável dos diferentes setores da 

economia, com eficiência e agregação de valor às partes envolvidas (ASSIS et al. 

2009). 

Quanto ao quesito ambiental, é preciso observar o cuidado com meio 

natural e manutenção da biodiversidade, aspecto que deve ser analisado, 

prioritariamente, pelas atividades econômicas potencialmente poluidoras na 

estruturação da sua evolução (NOBRE E AMAZONAS, 2002). 

Os objetivos sociais compreendem inclusão social, igualdade das 

condições de trabalho e bom relacionamento com as pessoas que circundam as 

organizações. O progresso econômico e tecnológico em detrimento da degradação 

ambiental não pode ser considerado legítimo. Apesar do lucro ter sido considerado 

por longo tempo como objetivo principal das empresas, atualmente, clama-se pela 

consciência da conciliação dele com interesses sociais e preservação ambiental 

(ASSIS et al. 2009). 

Além de assumirem compromisso com tripé da sustentabilidade, as 

empresas devem incluir transparência como elemento fundamental da sua 

comunicação com seus stakeholders, portanto, deve incorporá-la à missão 

empresarial e, neste sentido, informações sobre ações realizadas em prol da 

preservação e recuperação do meio onde está instalada devem se tornar públicas 

(ASSIS et al. 2009). 

Segundo o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente), a economia verde pode ser definida como sendo  “Uma economia que 

resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo 

tempo em que reduz, significativamente, riscos ambientais e escassez ecológica". 

A economia verde se embasa no crescimento econômico aliado a 

diminuição da poluição, aumento da eficiência energética e a prevenção de perdas 

de biodiversidade.  

O conceito de economia verde é complementar ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, sendo este um meio de atingir a economia verde. Para 

que estes conceitos se tornem realidade, são necessários investimentos públicos e 
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privados, tecnologia, políticas públicas e práticas de mercado que visem: aumento 

de eficiência somada à diminuição do uso de recursos naturais, diminuição da 

emissão dos gases de efeito estufa, transformação de resíduos de um processo em 

insumos para outro, proteção de reservas e mananciais, entre outros. 

Segundo o Governo brasileiro, a economia verde deve ser inclusiva, é 

preciso considerar igualmente os setores econômico, social e ambiental. Para o 

Ministro da Ciência e Tecnologia Marco Antônio Raupp, “A economia verde deve 

promover a geração de empregos, a inovação tecnológica, a ciência, a inclusão 

social e a conservação dos recursos naturais. Para nós, essa questão de inclusão 

social e crescimento são fundamentais”. Ainda segundo o ministro, o potencial de 

biodiversidade, os avanços sociais e a matriz energética brasileira permitem ao 

Brasil uma transição rápida e segura para a economia verde inclusiva.  

Adiante, sinalizaremos as perspectivas da indústria sucroalcooleira dando 

enfoque à gestão ambiental e à certificação ambiental. Vale ressaltar o aspecto da 

agricultura sustentável ou da agricultura que se pretende alcançar. Essas quatro 

características são as mais adequadas para o setor: ecologicamente equilibrada, 

economicamente viável, socialmente justa e culturalmente apropriada. 

 

 

4.4 O setor sucroalcooleiro no Brasil – perspectiva  para sustentabilidade 

 

Em constante crescimento, o setor sucroalcooleiro adota para o futuro 

imagem positiva de sua atividade, respaldado pelo avanço tecnológico o setor 

apresenta soluções para diminuir o passivo ambiental caminhando na direção da 

sustentabilidade e da eficiência dos seus meios de produção. 

Em cenário destacado pela UNICA, demonstra o papel importante deste 

segmento na direção da sustentabilidade do setor: “Hoje podemos dizer que esta 

planta extraordinária não pode mais ser descrita apenas pelo nome de cana-de-

açúcar, mas também poderia ser chamada de cana-de-etanol e cana-de-

bioeletricidade. Amanhã ela será também descrita como a cana-de-bioplásticos, a 

cana-de-biorefinarias e, quem sabe, a cana-do-meio-ambiente” (UNICA, 2012). 

A UNICA ainda detalha as áreas de atuação, indicando controle dos 

aspectos ambientais e como se dá o aproveitamento de insumos, o uso de 
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defensivos agrícola, a perda do solo, o uso da água e auto-suficiência em energia, 

citados a seguir: 

- Consumo de Fertilizantes: a utilização de fertilizantes na cultura de cana-

de-açúcar no Brasil é baixa (aproximadamente 0,425 tonelada por hectare). Isto se 

deve principalmente à utilização de resíduos industriais da produção do etanol e 

açúcar, como vinhaça e torta de filtro, como fertilizantes orgânicos. Além disso, o uso 

da palha da cana deixada sobre o solo após a colheita, principalmente nas áreas 

mecanizadas, vem otimizar todo este processo em termos de reciclagem de 

nutrientes e proteção do solo. 

- Consumo de Defensivos: o uso de inseticidas na cana-de-açúcar no 

Brasil é baixo e de fungicidas é praticamente nulo. As principais pragas da cana são 

combatidas através do controle biológico de pragas e com seleção de variedades 

resistentes, em grandes programas de melhoramento genético. 

- Perdas de Solo: a cultura da cana no Brasil é reconhecida hoje por 

apresentar relativamente pequena perda de solo (cerca de 12,4 toneladas por 

hectare). Esta situação continua melhorando com aumento da colheita sem queima 

da palha de cana e com técnicas de preparo reduzido, levando à perdas e valores 

muito baixos, comparáveis ao plantio direto em culturas anuais. 

- Uso de Água: a cana-de-açúcar no Brasil praticamente não é irrigada. As 

necessidades hídricas, na fase agrícola, são sanadas naturalmente pelo regime de 

chuvas das regiões produtoras, principalmente no centro-sul do país, e 

complementadas pela aplicação da vinhaça (sub-produto da produção do etanol que 

é rica em água e nutrientes orgânicos) em processo chamado de fertirrigação. Os 

níveis de captação e lançamento de água para uso industrial têm sido reduzidos 

substancialmente nos últimos anos, de cerca de 5 metros cúbicos por tonelada para 

cerca de 1 metro cúbico por tonelada processada. 

- Auto-suficiência Energética: toda energia utilizada no processo industrial 

da produção de etanol e açúcar no Brasil é gerada dentro das próprias usinas a 

partir da queima do bagaço da cana. Este processo, chamado de cogeração, 

consiste na produção simultânea de energia térmica e energia elétrica a partir do uso 

de biomassa, capaz de suprir necessidades da usina e prover energia excedente 

para rede pública de energia elétrica. 
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4.5 Responsabilidade social coorporativa nas usinas  de cana-de-açúcar  

 

Quanto ao tipo de ação, Melo Neto e Froes (1999) consideram usina 

socialmente responsável aquela que engloba por meio de suas ações sociais os 

sete vetores de Responsabilidade Social Coorporativa: (i) apoio ao desenvolvimento 

da comunidade onde atua; (ii) preservação do meio ambiente; (iii) investimento no 

bem-estar dos funcionários e seus dependentes e num ambiente saudável de 

trabalho agradável; (iv) comunicações transparentes; (v) retorno aos acionistas; (vi) 

sinergia com os parceiros; e (vii) satisfação dos clientes e/ou consumidores.  

A adequação das empresas do setor sucroalcooleiro, visando atender 

grupos de interesses cada vez mais exigentes, destaca comprometimento crescente 

com a cultura organizacional voltada a modelos de gestão que atendam interesses 

mútuos referentes à sustentabilidade, qualidade, responsabilidade socioambiental e 

mercado consumidor (PEREIRA et al. 2010). 

A discussão de responsabilidade social é tentativa de restabelecer uma 

tradição de 2000 anos, quando os negócios estavam intimamente relacionados com 

a comunidade. O surgimento do comércio na sociedade medieval inaugura 

concepção de mercadoria que atribui ao mercador a imagem de explorador. 

Contudo, com a Revolução Industrial, cuja conexão está voltada unicamente para 

produção do lucro, que a distância entre negócios e sociedade é finalmente selada 

como antagonismo irredutível. Os impactos do mundo industrial na dimensão social 

e ambiental obrigaram os atores sociais retomarem avaliação dos nexos entre 

organização e sociedade, e a partir desta perspectiva o conceito de 

responsabilidade social foi sendo construído em diferentes contextos históricos 

(PANWAR et al., 2006). 

 

 

4.6 Certificação: Conceitos e Objetivos    

 

Nassar (2003) define certificação como definição de atributos de um 

produto, processo ou serviço e garantia de que eles se enquadrem em normas pré-

definidas. Portanto, certificação envolve normas - seja na esfera pública, privada ou 

internacional - e um órgão certificador com poder de monitoramento e exclusão 

(CONCEIÇÃO E BARROS, 2005).  
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A certificação pode ser entendida como instrumento econômico, baseado 

no mercado, que proporciona diferenciação tanto de produtos, processos e serviços, 

como das respectivas empresas. Logo, gera benefícios para o fornecedor na medida 

em que reduz assimetria de informação, possibilitando descomoditizaçãodo produto 

e acesso a nichos de mercado (LAZAROTTO, 1999). 

Segundo Pinto (2008), os benefícios ocorrem pela manutenção ou 

abertura dos mercados, sobre-preço, créditos diferenciados, remuneração por 

serviços ambientais, políticas públicas especiais ou, simplesmente, pela melhoria da 

imagem institucional.  

Identificam-se dois principais objetivos da certificação: do lado da oferta, é 

instrumento de gestão e garantia de determinados atributos nos produtos, processos 

e serviços; do lado da demanda, informa e garante aos consumidores que os 

produtos certificados possuem os atributos procurados (NASSAR, 2003). Desta 

forma, a certificação é vista como ferramenta de redução de assimetria informacional 

e, ao comprovar existência de atributos intrínsecos em determinado produto, deixa o 

consumidor mais seguro com relação ao seu consumo.  

Para Nassar (2003), certificação pode ser classificada segundo dois 

critérios: (i) quanto aos agentes regulamentador e coordenador; (ii) quanto ao 

objetivo da certificação. Os agentes regulamentadores são o governo ou instituições 

internacionais, no caso de certificados com aceitabilidade internacional. Os agentes 

coordenadores são organizações que recebem o direito ou têm obrigação de 

monitorar a certificação. O papel do governo na certificação depende do tipo e 

objetivos da certificação. Em geral, pode-se afirmar que sempre cabe ao governo 

atuar como agente regulamentador, mas nem sempre como executor e coordenador. 

O Estado garante o ambiente institucional, regulamentando 

especificamente cada sistema de certificação, como aquela relacionada a 

denominações de origem, rotulagem e sanidade. 

De acordo com Conceição e Barros (2005), a questão da certificação e a 

rastreabilidade podem ser vistas sob dois prismas: atendimento às exigências 

internacionais onde se identificam as chamadas “barreiras técnicas”; e o mercado 

interno, que envolve a questão da diferenciação do produto, a partir de sua 

valorização.  

Pinto (2008) afirma que os custos diretos da certificação são relativos aos 

processos de avaliação e auditoria, com contratação de certificadoras credenciadas 
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pelos sistemas de certificação. Há também custos indiretos com adequação dos 

empreendimentos ao padrão exigido pelo sistema de certificação.  

Existem quatro tipos de custos relacionados à certificação: implantação, 

manutenção, exclusão e adaptação. Os custos com implantação envolvem 

elaboração de normas e procedimentos, criação das organizações de controle, 

comercialização, marketing e adaptação dos sistemas produtivos. Os custos com 

manutenção do sistema se destinam à sustentabilidade das organizações de 

controle e são arrecadados pelos participantes. Os custos de exclusão são 

destinados para selecionar novos participantes, excluir os caronas e punir os 

agentes oportunistas. Os custos de adaptação são aqueles relacionados à 

negociação e desenho de novos sistemas de certificação, ou às mudanças de 

hábitos, preços relativos e renda do consumidor (NASSAR 2003). 

Quanto aos fatores que levam as empresas a optar pela certificação, 

estes estão relacionados aos incentivos. Os agentes econômicos são estimulados a 

adotarem a certificação quando recebem benefícios positivos na certificação. Os 

incentivos mais comuns para certificação estão associados à demanda. Se houver 

consumidores dispostos a pagar mais por produto certificado e que reconheçam 

seus atributos qualitativos, haverá estímulos para certificação. Na ausência de 

incentivos, as empresas somente adotarão a certificação por meio de imposições 

institucionais (NASSAR, 2003).  

Cabe salientar que a certificação assegura ao consumidor a procedência 

do produto, que contribui para a satisfação do cliente. Além disso, é processo que 

tem início com a consciência da necessidade da qualidade para manter 

competitividade e, consequentemente, permanecer (e ampliar seu espaço) no 

mercado. 

Pinto e Prada (1999) afirmaram que, além de padrões consistentes, a 

credibilidade e eficiência dos sistemas de certificação dependem da estrutura 

institucional em que estão apoiados. Esta deve garantir cumprimento dos princípios 

de transparência e independência da certificação. Por outro lado, o aprendizado 

advindo da certificação de produtos orgânicos mostra que a complexidade de 

normas e custos elevados da certificação pode favorecer grandes produtores 

(MURPHY, 2007).  

Neste ambiente, questões envolvendo o desenvolvimento sustentável têm 

estimulado a discussão sobre a necessidade de as atividades produtivas atenderem 
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às normas técnicas e requisitos de certificações visando à preservação das 

gerações futuras. 

 

 

4.6.1 Certificação Ambiental  

 

A certificação ambiental é maneira de dar garantias de qualidade ao 

mercado como um todo, referenciando produto ou serviço no que tange aos 

aspectos ambientais. Segundo Corrêa (2006), certificação ambiental é processo de 

verificação por terceira parte, emissora do certificado, de que determinada empresa 

atua de acordo com certos critérios uniformes em relação ao meio ambiente, 

estabelecidos numa norma técnica. Quando há conformidade entre o sistema de 

gestão ambientalpraticado pela empresa e os critérios estabelecidos na norma 

técnica, a entidade certificadora confere a certificação à empresa. Uma vez obtida a 

certificação, sua manutenção depende de resultados a serem verificados por 

auditorias periódicas. 

Ressalte-se que, a certificação ambiental comprova junto ao mercado que 

a organização possui meio de produção dentro dos padrões de exigência do 

mercado, ou seja, está em conformidade com as normas técnicas adotadas. Este é 

um atributo de confiabilidade e eficácia, pois organização auditora, com 

reconhecimento legal, além de independente das partes diretamente envolvidas na 

relação comercial, avalia a conformidade do serviço ou produto à imposição de 

normas técnicas (RODRIGUES et al., 2000) 

Colaborando com o tema, a UNICA afirma que, desde a década de 90, a 

indústria canavieira tem buscado no mercado a certificação ambiental.  Este 

instrumento de iniciativa de particulares tem como objetivo a diferenciação de 

produtos junto ao mercado interno e com vistas a atender o exigente mercado 

internacional (ÚNICA, 2012). 

Segundo Secretaria do Meio Ambiente Coordenadoria de Biodiversidade 

e Recursos Naturais (2012), Governo do Estado de São Paulo, existem 154 usinas 

de cana-de-açúcar pertencentes às unidades agroindustriais do setor 

sucroenergético que são certificadas.  
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4.7 Sistemas de Gestão para Certificações Específic as 

 

De acordo com Vilhena e Politi (2000), “investir em sistemas de gestão 

não significa apenas agregar custos ao processo produtivo, mas sim, num médio 

espaço de tempo, colher receitas oriundas de mudanças que na maioria das vezes 

não são tão complexas”. 

 

 

4.7.1 Sistema de Gestão da Qualidade com base na IS O 9001 

 

Em 23 de Fevereiro de 1947 surgiu, oficialmente, a "International 

Organization for Standardization", ou seja, Organização Internacional para a 

Padronização conhecida no mundo todo como ISO. Por ter diversas abreviações ao 

redor do mundo, pelas diferentes línguas existentes, resolveu-se então adotar ISO, 

derivado da palavra grega isos, que representa, em português, igual. A ISO, com 

sede em Genebra, na Suíça, congrega rede de Institutos Nacionais de Normalização 

de 156 países que trabalham em parceria com organizações internacionais, 

governamentais, industriais, etc. No Brasil a representante oficial é a ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada em 1940, órgão responsável 

pela normalização técnica do país. É organização não governamental focada na 

elaboração e aplicação dos padrões internacionais para qualidade (BALLESTERO E 

ALVAREZ, 2001).  

A ISO é responsável pela criação das famílias de normas ISO 9.000 e 

14.000, Gestão de Qualidade e Meio Ambiente, respectivamente. Estas são normas 

genéricas, ou seja, são aplicadas nos mais diversos tipos e portes de 

empreendimentos. 

As organizações que implantam sistema de qualidade baseado na NBR 

ISO 9001, obtêm benefícios tais como redução de não-conformidades de bens e 

serviços, eliminação do trabalho e do custo com garantia e reposição, aumento da 

competitividade, redução do custo operacional, maior sustentação em disputas 

judiciais, melhoria de imagem e reputação da empresa, aumento da participação nos 

mercados nacional e internacional, melhor relacionamento técnico e comercial com 

os clientes, maior integração entre os processos e departamentos da empresa e 
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melhor desempenho organizacional pela promoção do treinamento, da qualificação e 

da certificação do pessoal ( MARSHALL JÚNIOR 2006). 

Segundo Neto e Pasqualetto (2007) os clientes e a sociedade também se 

beneficiam com a NBR ISO 9001, pois melhora o relacionamento técnico e comercial 

com o fornecedor, aumenta segurança e confiança dos bens e serviços adquiridos, 

consumidor fica mais protegido, desperdício e poluição são reduzidos e empresa se 

promove no mercado consumidor. 

A obtenção da certificação da norma é vista como passaporte para o 

início da internacionalização da maior parte das empresas brasileiras, mas que ainda 

depende de ambiente competitivo, cultura empresarial e infra-estrutura tecnológica 

que estimule o país a produzir produtos e serviços que atendam cada vez mais o 

mercado consumidor (BALLESTERO E ALVAREZ, 2001). 

De acordo com Barbará (2006), a ABNT é responsável pela normatização 

da ISO/9000, seu conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros – CB, e 

dos Organismos de Normatização Setorial - ONS, diretamente ligados ao Instituto 

Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO. A NBR 

ISO 9001 visa abranger os processos de organização, com o objetivo de 

desenvolver, implementar e melhorar a eficácia de sistema de gestão da qualidade, 

visando aumento da satisfação do cliente, atendendo aos seus próprios requisitos. 

A norma ISO 9001 é utilizada em organização quando ela visa demonstrar 

sua capacidade de fornecer coerentemente produtos que atendam aos requisitos 

dos clientes e também quando tem pretensão de aumentar a satisfação dos clientes 

com inclusão de processos para melhoria contínua do sistema, garantindo 

conformidade com requisitos dos clientes e com requisitos regularmente aplicáveis. 

Pode ser aplicada em todas organizações, pois todos os requisitos são 

genéricos. A norma não leva em consideração nem tipo nem tamanho da 

organização e nem produto fornecido. Quando algum requisito não puder ser 

aplicado devido a natureza da organização e seus produtos, esse pode ser 

considerado como excluído. 

Por ser aplicável em todas as organizações, as usinas de açúcar e álcool 

são completamente aplicáveis à NBR ISO 9001. A norma ISO 9001 define qualidade 

como a totalidade de propriedades e características de produto ou serviço que 

confere sua habilidade em satisfazer necessidades explícitas ou implícitas (NETO E 

PASQUALETTO, 2007). 
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Esta mesma norma especifica requisitos para Sistema de Gestão de 

Qualidade, que são parecidos com os outros requisitos das normas da família ISO, 

são eles: 

a) Requisitos Gerais; 

b) Requisitos Gerais de Documentação; 

c) Comprometimento da Administração; 

d) Foco no Cliente; 

e) Política da Qualidade; 

f) Planejamento; 

g) Administração; 

h) Análise Crítica pela Administração; 

i) Medição, Análise e Melhoria. 

 

 

4.7.2 Sistema de Gestão Ambiental com base na ISO 1 4001 

  

Enquanto nas décadas de 60 e 70 as discussões sobre preservação 

ambiental ficaram mais evidentes, a partir da década de 90, conservação ambiental 

e comércio internacional tornaram-se temas correlatos, principalmente para os 

países desenvolvidos que buscam segurança nos produtos que consomem, 

exigindo, dessa forma mudança de atitude por parte do setor produtivo.  

Segundo Soares (2003), no período compreendido entre as décadas de 

60 e 70, surge nos Estados Unidos a primeira Lei de Avaliação de Impacto 

Ambiental - National Environmental Policy Act (Nepa). Ashley (2003) demonstra que 

tal lei teria como objetivo impor obrigatoriedade na apresentação, por parte das 

organizações, de relatório sobre impactos ambientais causados por suas operações. 

O Estado americano começou regular a política ambiental por meio de 

regulamentação, normas e políticas de fiscalização. 

 As novas técnicas de gestão ambiental incorporadas pela empresa 

estão sendo impostas por dois tipos de condicionantes: (i) externas: legislação, 

consumidores, movimentos ambientalistas e instituições financeiras; e (ii) interna: 

economia dos custos. Com essa adesão das empresas por atitudes ecologicamente 

corretas, elas irão agradar à parcela de consumidores, os denominados 
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“consumidores verdes”, que detêm maior nível de renda e estão dispostos a pagar 

preço mais elevado por um produto que não degrada a natureza. Além disso, 

procuram manter bom relacionamento com a comunidade, fato esse que lhe dá 

status de empresa socialmente responsável, diferenciando ainda mais a empresa no 

mercado. 

 Diante da rigidez crescente das normas de gestão ambiental que vêm 

sendo impostas às empresas de diversos ramos de atividade, seja ela extrativistas, 

agroindustriais, industriais, comerciais e serviços, as instituições devem adotar 

Sistemas de Gestão Ambiental (SAG) para não perder competitividade no mercado, 

uma vez que a conservação ambiental é tema que está em destaque, praticamente, 

em todos os acordos comerciais internacionais vigentes. Para superar tal barreira 

comercial imposta às empresas, devem-se buscar ferramentas gerenciais que 

comprovem que as empresas estão de acordo com as exigências comerciais a elas 

impostas. 

Assim, a Certificação ISO 14001 seria esta ferramenta de comprovação 

das exigências. A ISO 14001, publicada inicialmente em 1996 pela International 

Organization for Standardization (ISO), estabelece diretrizes para o sistema de 

gestão ambiental da organização, analogamente à norma ISO 9001 para gestão da 

qualidade. O alcance da norma vai além dos requisitos legais ou regulatórios, pois 

exige da organização a definição de política ambiental, com comprometimento e 

liderança da alta administração para assegurar efetividade do sistema de gestão 

ambiental (BUREAU VERITAS, 2004).  

Para Reis (2002), a ISO 14001 é a única norma certificável - a mais 

conhecida da série. É norma de utilização voluntária e que pode ser utilizada para 

implantação de SGA, quer seja na busca da certificação, reconhecimento por órgão 

certificador ou simplesmente para autodeclaração de que possui SGA implantado no 

modelo da referida norma.  

Os requisitos da norma favorecem, portanto, a prevenção ou mitigação de 

impactos ambientais, tais como, contaminações de solo, água, ar, flora e fauna, além 

de processos escolhidos como críticos no contexto ambiental (NETO E 

PASQUALETTO, 2007). 

Alberton (2003) expõe que a ISO 14000 constitui-se de instrumento que 

vem agilizando as transações no mercado globalizado, pois sob bandeira de 

liberalização comercial de caráter global, homogeneização de padrões de qualidade 
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e da linguagem das normas ambientais é fator preponderante para se firmar um 

acordo comercial. 

Em pesquisa realizada pela ISO (2011), verificou-se que, até dezembro 

de 2011, o número de certificados ISO 14001 no mundo foi de 270.972, 126% a 

mais do que tinha em 2005. Observou-se que a Europa detém de 41,10% do total de 

certificados, o Extremo Oriente possui 49,8%, a América do Norte 2,50% e o resto 

do mundo 6,60%. No Brasil, hoje, existem 284 empresas com certificado ISO 14001 

válido (PIZZOLATO, 2011). 

Através da Norma ISO 14001 agentes econômicos poderão expandir suas 

percepções, propiciando ambiente favorável à elaboração de instrumentos que 

possam ajudar no desenvolvimento empresarial e sua expansão, inserindo-se em 

mercados mais competitivos e lucrativos, possibilitando que as empresas invistam 

em novas tecnologias, que terão como consequência melhoria no nível de qualidade 

dos bens e da prestação de serviços nacionais e internacionais. Esta introdução 

poderá gerar redução de custo e desperdício, melhorar qualidade dos bens e 

serviços e propiciar expansão comercial. 

Conceitualmente a Norma ISO 14.001 define um Sistema de Gestão 

Ambientalcomo “a parte do sistema de gestão da organização utilizada para 

desenvolver eimplementar política ambiental e para gerenciar aspectos ambientais”, 

que pode ser ampliado para outros tipos de sistema de gestão, considerando 

particularidades de cada um. 

De acordo com Assumpção (2004) “a implementação do SGA resulta na 

melhoria da performance ambiental de qualquer organização”. Criação, 

planejamento, implementação, monitoramento e revisão dos SGAs são baseados no 

ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act ou Planejar-Executar-Verificar- Agir) de melhoria 

contínua.  

Segundo Seiffert (2005) “a essência deste ciclo é coordenar 

continuamente os esforços no sentido da melhoria contínua, ele enfatiza e 

demonstra que programas de melhoria devem iniciar com fase cuidadosa de 

planejamento”. 

Requisitos especificados na norma ABNT NBR ISO 14.001, para um SGA: 

a) Requisitos gerais - Estabelecer, documentar, implementar, manter e 

continuamente melhorar o SGA, respeitando os requisitos da ISO 14.001. 

b) Política ambiental - Definida pela alta administração. 



36 
 

 

c) Planejamento - Identificação e análise da significância dos aspectos e 

impactos ambientais, requisitos legais das esferas federal, estadual e municipal, 

requisitos internos de cada organização e definição dos objetivos, metas e 

programas de gerenciamento ambiental. 

d) Implementação e Operação - Definição dos recursos humanos, 

financeiros e técnicos, das funções de cada um dentro do sistema, dos treinamentos 

e conscientização de todos envolvidos, comunicação, documentação, controle de 

documentos e operacional, e plano de ação para todos os tipos de emergências 

ambientais levantadas. 

e) Verificação - Avaliação do atendimento aos requisitos legais e internos, 

procedimentos para tratar as não-conformidades e ações corretivas, controle de 

registros e auditoria interna. 

Oliveira (2003) ressalta a importância da ISO 14001 como referencial 

ambiental para a agroindústria alcooleira, frente às restrições dos mercados 

importadores e às recentes regulamentações relacionadas às práticas de 

queimadas. Trata-se também de estratégia do setor que, ao melhorar suas práticas 

ambientais, promove diferenciação dos produtos e ampliação dos mercados. 

 

 

4.7.3 Sistema de Gestão em Sustentabilidade com bas e no BONSUCRO 

 

O Bonsucro, iniciativa global, sem fins lucrativos, dedicada a reduzir 

impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar e que conta com 

participação de diferentes partes interessadas (multistakeholder). A missão do 

Bonsucro é assegurar que a atual e a futura produção de cana-de-açúcar e de todos 

produtos derivados sejam produzidos de maneira sustentável. O Bonsucro almeja 

alcançar esta missão delineando e organizando o processo de definição, pelas 

múltiplas partes interessadas, da produção sustentável de cana-de-açúcar e de 

todos produtos derivados (ou seja, “Desenvolvimento do Padrão”) e assegurando 

integridade da implementação (ou seja, “Certificação”). 

Os objetivos do Bonsucro são: definir princípios, critérios, indicadores e 

padrões para produção de cana-de-açúcar, baseados em desempenho e que sejam 

aplicáveis em todo mundo, e que levem em consideração condições e circunstâncias 

locais, e que sejam baseados em processo crível e transparente, focado nos fatores 
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chave de sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar. Promover melhora 

mensurável nos principais impactos econômicos, ambientais e sociais da produção 

de cana-de-açúcar e processamento primário. Desenvolver sistema de certificação 

que permita aos produtores, compradores e outros envolvidos nos segmentos de 

açúcar e etanol obter produtos derivados da cana-de-açúcar que tenham sido 

produzidos conforme critérios acordados, críveis, transparentes e mensuráveis. 

Apoiar a transição do Bonsucro para plataforma global aceita internacionalmente 

para cana-de-açúcar e seus derivados, que seja financeiramente autossustentável e 

que ofereça fórum para contínua melhora na eficiência e sustentabilidade produtiva  

O padrão Bonsucro avalia impactos da produção de cana-de-açúcar na 

biodiversidade, no ecossistema e nos direitos humanos, além do cumprimento às 

exigências legais e melhoria contínua nos processos de produção. A avaliação é 

composta de indicadores-chave, tais como consumo de energia e de água, emissão 

de gases de efeito estufa. As usinas de cana-de-açúcar devem ser membros 

afiliadas ao Bonsucro e os certificados são válidos por três anos, com auditorias 

anuais.  

O Bonsucro desenvolveu Protocolo de Certificação para membros e 

auditores que enumera processos e procedimentos para certificação dos padrões 

Bonsucro. Isto inclui: 1.) regras e normas para Organismos de Certificação 

realizarem auditorias dos padrões Bonsucro, 2.) normas de certificação para 

operadores econômicos demonstrarem conformidade com os padrões Bonsucro, 3.) 

procedimentos de auditoria para Organismos de Certificação verificarem 

conformidade com padrões Bonsucro.  

Juntos, estes três elementos formam o Sistema de Certificação Bonsucro. 

Para tanto, estes documentos individuais nunca poderão ser usados como 

documentos independentes, devendo sempre ser utilizados em conjunto. 

O Bonsucro é organização multissetorial reconhecida como principal 

referência mundial em sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar e seus 

derivados, cuja certificação reconhece a adoção de práticas sustentáveis no 

processamento da biomassa, do plantio à produção do açúcar e etanol. 

 

 

4.7.4 Sistema de Gestão em Aquecimento com base no CRÉDITO DE 

CARBONO 
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Segundo Khalili (2007), créditos de carbono são certificados que 

autorizam direito de poluir. O princípio é simples. As agências de proteção ambiental 

reguladoras emitem certificados autorizando emissões de gases causadores do 

efeito estufa. Inicialmente, selecionam-se indústrias que mais poluem no país e a 

partir daí são estabelecidas metas para redução das emissões.  

A preocupação com o meio ambiente, e principalmente com possibilidade 

de grandes lucros, tem feito surgir vários projetos que originam créditos de carbono. 

Aterros sanitários, programas de reflorestamentos e fontes renováveis de energia, 

como advinda da biomassa da cana são exemplos dessa prática.  

A expansão da cultura da cana-de-açúcar no Brasil acha-se respaldada 

no discurso da substituição desses combustíveis fósseis por biomassa renovável 

sendo que, além do etanol a geração de energia, a partir do processo de co-geração 

com bagaço da cana, tem promovido substituição em motores, como de irrigação, 

que utilizam combustíveis fósseis no funcionamento, por “energia limpa”, não 

poluente. Esse fato tem gerado receita adicional para algumas usinas de açúcar e 

álcool, que além de economizar com combustível entram no mercado mundial de 

crédito de carbono, com perspectivas de grande lucratividade (SANTOS, 2008). 

O crédito de carbono oriundo do setor sucroalcooleiro é fórmula para 

combater aquecimento global e incentivar alternativas energéticas não prejudiciais 

ao meio ambiente. 

Para se obter o direito de comercializar créditos de carbono dentro do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), as empresas devem receber 

certificações que atestem seu comprometimento com questões sociais e ambientais. 

De acordo com Pinto e Prada (2000), essas certificações têm como 

objetivo diferenciar produtos oriundos de processos de produção que sejam 

ambientalmente adequados, socialmente justos e economicamente viáveis. Para 

conseguir esse feito, as empresas devem, portanto, investir em projetos que 

contemplem ações sociais e ambientais, tanto internamente quanto externamente 

com a comunidade, sendo que órgãos certificadores avaliam essas ações ao longo 

do processo. 

No caso específico do setor canavieiro, uma vez estruturados projetos 

socioambientais que se enquadram como forma de desenvolvimento sustentável e 

que tenham acompanhamento de órgãos certificadores, através de auditorias 
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periódicas, estão abertas as portas para o processo de produção e comercialização 

de créditos de carbono (SANTOS, 2008). 

 

 

4.7.5 Sistema de Gestão em Responsabilidade Social com base na SA 8000 

 

SA 8000 lançada em 1997 pela Social Accountability International (SAI), 

trata-se de sistema de auditoria, que estabelece padrões para ambiente de trabalho, 

tendo como garantia os direitos dos trabalhadores envolvidos em processos 

produtivos. O processo de certificação é conduzido de forma participativa, visando 

assegurar mudanças sistêmicas na organização (SAAS, 2008). A norma especifica 

de padrões de responsabilidade social demonstra que tais procedimentos e práticas 

estão alinhados com requisitos.  

Os requisitos da norma SA 8000 envolvem aspectos relacionados ao 

trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança ocupacional, liberdade de 

associação e negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de 

trabalho, remuneração e sistema de gestão voltado à responsabilidade social.  

No contexto do setor sucroalcooleiro, citam-se como benefícios a melhoria 

na comunicação com os funcionários, maior motivação da equipe, menor turnover, 

maior confiabilidade por parte dos parceiros comerciais e fortalecimento da 

competitividade.  

Segundo Rodrigues e Ortiz (2006), as condições relacionadas ao uso da 

terra e às condições de trabalho são desafios para sustentabilidade social da 

agroindústria sucroalcooleira. Neste ponto, a certificação social SA 8000 pode ser 

um importante mecanismo de mitigação. 

A sociedade da zona de influência direta e indireta do empreendimento 

sofre pelos impactos ambientais e sociais das atividades da Usina de cana-de-

açúcar, por isso o Programa de Responsabilidade Social lista algumas ações que a 

Usina de cana-de-açúcar precisa estabelecer para mitigar tais impactos. Ações do 

Programa: 

1. Contratar e desenvolver pessoas da região, principalmente para as 

atividades rurais; 

2. Garantir condições adequadas de saúde, segurança e bem estar para o 

agricultor nas lavouras de cana-de-açúcar; 
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3. Impedir trabalho infantil nas lavouras de cana-de-açúcar; 

4. Educar e conscientizar produtores e empregados sobre os diretos e 

deveres nas áreas de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente. 

 

 

4.7.6 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupac ional com base no 

OHSAS 18001 

 

Estabelecido a partir da norma OHSAS 18.001, o Sistema de Gestão da 

Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) fornece os requisitos para que organização 

controle seus riscos de SSO e melhore seu desempenho, atingindo assim, redução 

de custos com acidentes e doenças de colaboradores, melhorando a imagem junto à 

comunidade, investidores, fornecedores e aos clientes, e melhoria das relações junto 

aos órgãos fiscalizadores (NETO E PASQUALETTO, 2007). 

A OHSAS 18.001 também se assemelha bastante com as outras normas 

anteriormente citadas e estabelece os seguintes requisitos: 

a) Requisitos gerais; 

b) Política SSO; 

c) Planejamento - Identificação de perigos, avaliação e controles de 

riscos. Identificação dos requisitos legais, geração dos objetivos, metas e seus 

respectivos programas de gestão para alcançá-los; 

d) Implementação e operação; 

e) Verificação e ações corretivas; 

f) Análise crítica pela administração. 

 

 

4.7.7 Sistema de Gestão de Segurança Alimentar com base da FSSC 22000 

 

A crescente consciência e preocupação da sociedade com segurança 

alimentar levou ao aumento do grau de exigência imposto a todos os interventes na 

cadeia alimentar. Com a globalização e internacionalização das empresas tornou-se 

cada vez mais presente a necessidade de diversos elos da cadeia alimentar 

demonstrarem as capacidades de identificar e controlar potenciais perigos 

associados aos alimentos.  
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A forma mais rápida que países e grandes cadeias de distribuição 

encontraram para dar a resposta exigida pelos consumidores foi à sistematização de 

todos os esforços desenvolvidos, e com isto, a elaboração de normas que 

estabelecem requisitos para melhor gestão de segurança alimentar (Magalhães, 

2006) 

Na sequência deste processo era necessária uma iniciativa independente 

que harmonizasse, a nível internacional, as várias diretrizes relacionadas com 

sistemas de segurança alimentar. Além disso, as normas existentes não davam 

resposta adequada a algumas questões chave, tais como rastreabilidade e 

comunicação eficaz ao longo da complexa cadeia alimentar. Era fundamental uma 

norma reconhecida internacionalmente que melhorasse e credibilizasse as empresas 

que a implementassem, demonstrando verdadeiro compromisso com segurança e 

qualidade dos produtos. Tinha de ser aplicável a todos os intervenientes da cadeia 

alimentar e estar em conformidade com todas as legislações de segurança alimentar 

em vigor. A concretização destes objetivos materializou-se na forma FSSC 22000 

(Queiroz, 2006). 

A nova norma para certificação de sistema de gestão da segurança dos 

alimentos FSSC 22000 foi desenvolvida por fabricantes que processam ou fabricam 

produtos perecíveis de origem animal ou vegetal, produtos de longa duração nas 

prateleiras e ingredientes como aditivos, vitaminas e culturas biológicas 

A norma FSSC 22000 inclui transporte e estocagem na planta se fizer 

parte da operação. É aplicável a todos os fabricantes, independente de porte, 

complexidade ou regime da organização (com ou sem fins lucrativos, pública ou 

privada). Sob essa norma, as auditorias adotam a abordagem baseada em 

processos. Os auditores verificam como cada processo impacta nos demais como 

numa rede ou numa teia de interações. Um requisito fundamental dessa abordagem 

é a existência de um sistema de gestão efetivo.  

A FSSC 22000 é esquema de certificação completo para sistemas de 

gestão da segurança dos alimentos. É baseada na ISO 22000, norma global para 

gestão de sistemas de segurança dos alimentos, e no PAS 220, norma desenvolvida 

para tratar dos requisitos do programa de pré-requisitos para produtos de alimentos 

e fabricantes de ingredientes. 

Os requisitos e guias da FSSC 22000 são descritos em quatro partes: 
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Parte I – requisitos de sistemas de segurança nos alimentos e guia sobre como 

candidatar-se à certificação  

Parte II – requisitos para prover certificação, incluindo a regulamentação para os 

organismos de certificação e o comitê de harmonização  

Parte III – requisitos para prover acreditação, incluindo a regulamentação para 

organismos de acreditação  

Parte IV – regulamentação do Conselho de Partes Interessadas  

Ao implantar a FSSC 22000, a indústria de alimentos está adotando a 

gestão de risco e comprovadas técnicas para garantia da qualidade através da gama 

enorme de outros setores. A nova norma tem credibilidade, é independente e 

respeitada e foi projetada para prover: maior confiança nos alimentos, menores 

riscos à saúde, maior proteção às marcas, menores custos com auditorias, melhor 

gestão da cadeia de fornecedores. 

Essa norma ajuda tratar a multiplicação de normas na indústria de 

alimentos. Em resposta às crises de alimentos, os grandes fabricantes e varejistas 

introduziram normas específicas. Agora, elas podem ser harmonizadas através do 

uso da FSSC 22000 como base, adicionando-se requisitos adicionais quando 

necessário. 

Dessa forma, ela torna muito mais fácil para produtores e fornecedores 

vender para variada gama de clientes. Produtores ganham maior controle sobre 

seus processos e mais holística visão das organizações. As auditorias também 

formam a base da melhoria contínua e da diferenciação em nível global. A 

padronização torna mais fácil vender em novos mercados e para novos clientes. 

A nova norma também provê:maior transparência entre as normas de 

alimentos, padrões globais que todos reconhecem, auditorias de terceira parte mais 

eficazes que aliviam a carga de entidades reguladoras, que podem usar a nova 

norma como primeiro ponto de auditoria, redução de custos através da orientação 

para processos mais eficientes e auditorias racionalizadas.  

O maior objetivo da FSSC 22000 é melhorar os padrões de segurança 

dos alimentos, e recuperar a confiança dos consumidores na integridade do 

fornecedor de alimentos, o que deve beneficiar todo o segmento.   

A FSSC 22000 é reconhecida pela Global Food Safety Initiative e também 

tem suporte da Confederation of the Food and Drink Industries of the European 
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Union (CIAA). Apenas organismos de certificação associados – como o LRQA – têm 

autorização para emitir certificados FSSC 22000 com marca de acreditação. 

Quando a norma para sistemas de gestão da segurança dos alimentos 

ISO 22000 foi revisada pelo GFSI para consideração e aceitação numa lista de 

normas reconhecidas não parecia cobrir em detalhes o programa de pré-requisitos 

que era então requerido para satisfazer as preocupações específicas dos fabricantes 

de alimentos no que dizia respeito à segurança dos alimentos. Isso levou ao 

desenvolvimento daPAS 220, desenvolvida para ser usado em conjunto com a ISO 

22000, que define os programas de pré-requisitos que não estão inseridos na norma 

ISO 22000.  

O segundo requisito para que a norma fosse aceita no programa GFSI era 

que o esquema tivesse um proprietário designado. Para que isso fosse possível, a 

Foundation for Food Safety Certification foi designada para gerir as atividades de 

acreditação e de certificação da norma FSSC 22000 junto com sua aceitação no 

programa GFSI. 

Fabricantes já certificados sob a norma ISO 22000 necessitarão apenas 

de uma análise adicional contra o PAS 220 para que possam ser certificados sob a 

norma FSSC 22000. Fabricantes não certificados sob a norma ISO 22000 precisarão 

de uma ‘gap analysis’ para determinar o caminho mais prático para conquistar a 

certificação sob a norma FSSC 22000. 

 

 

4.8 Conceitos básicos de Sistema Integrado de Gestã o (SIG) 

 

Para Wilskinson e Dale (1999) o conceito de integração pode ser 

compreendido de diferentes maneiras, sendo que a definição de Medeiros (2003) é a 

que se apresenta mais adequada para o foco deste trabalho, ou seja, pode ser 

entendida como a combinação de elementos comuns ou inter-relacionados dos 

sistemas de gestão, visando a melhoria da efetividade do processo de 

gerenciamento geral. 

A integração de sistema de gestão é mais do que simplesmente adicionar 

elementos de normas em sistema já estruturado (FRESNER E ENGELHARDT, 

2004), e também não pode ser definido como colocar separadamente diferentes 

sistemas em único manual (WILKINSON E DALE, 1999). 
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Segundo Jorgesen et al. (2005) a integração dos diversos sistemas de 

gestão é tratada relacionando-se qualidade, meio ambiente e saúde e segurança no 

trabalho e mais recentemente responsabilidade social. 

Basicamente em Sistema Integrado de Gestão estão integradas quatro 

normas: qualidade - representada pela NBR ISO 9000 (ABNT, 2000), meio ambiente 

– representada pela norma NBR ISO 14000 (ABNT, 1996), saúde e segurança 

ocupacional – representada pela norma OHSAS 18000 (BSI, 1999) e 

responsabilidade social – representada pela norma SA 8000 (SAI, 1997). Este SIG 

forma “o sistema dos sistemas”, sendo que cada sistema mantém identidade 

individual (WILKINSON e DALE, 1999), tendo como objetivo usar sinergias 

existentes entre estas normas durante a criação e implementação de um sistema 

gerencial (MACKAU, 2003).  

 

Figura 1 : Modelo de um SIG 

 
Fonte: SATOLO E CALARGE(2008). 

 

Mesmo com as experiências de implantação dos diversos sistemas de 

gestão e o grande número de publicações científicas, os responsáveis pela 

implantação continuam a encontrar resistências e desafios durante este processo, 

assim como, benefícios (ZUTSHI E SOHAL, 2004). 

Segundo Martinhão Filho e Souza (2006), os principais benefícios citados 

na literatura advindos da implantação de um SIG são: melhoria da eficiência e da 
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eficácia do processo, redução da burocracia sistêmica, eliminação de duplicidade e 

redundâncias, redução de custos, harmonização e simplificação da documentação 

exigida, alinhamento dos objetivos e recursos, simplificação de padrões e requisitos 

para o sistema de gestão da organização, cumprimento de regulamentos e padrões, 

sinergia entre vários sistemas de gestão, simplificação do processo de auditorias 

internas e externas, auditores multifuncionais, melhoria da imagem empresarial. 

Da mesma maneira estes autores apresentam principais aspectos citados 

na literatura como dificuldades advindas da implantação de um SIG, que são: falta 

de experiência, dificuldades de se encontrar denominadores comuns, atrasos na 

implantação, falta de interrelacionamentos com as partes interessadas, falta de 

clareza quanto aos reais benefícios e dificuldades de interpretação dos padrões 

normativos passíveis de integração. 

Considerando que a discussão sobre integração de sistemas de gestão é 

relativamente recente, e que aspectos relativos ao gerenciamento organizacional 

são pouco explorados no complexo sucroalcooleiro, faz com que o tema seja 

relevante e mereça ser explorado. Para isso foi elaborada a condução de um estudo 

de caso  com perguntas e respostas de forma a ampliar o conhecimento sobre o uso 

de Certificações e Sistemas Integrados de Gestão em uma empresa do complexo 

sucroalcooleiro localizada na microrregião de São Joaquim da Barra, Estado de São 

Paulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Descreve-se a seguir o questionário com as respostas dos entrevistados, 

apresentando-se inicialmente as respostas dadas e em seguida sua análise. O 

agrupamento de questões foi feito de acordo com os seguintes temas: motivação na 

busca de certificações (questão 1), impacto das certificações no mercado e na 

gestão da usina (questões 2, 3, 4,6, 8 e 10),resultados mensuráveis decorrentes das 

certificações obtidas (questões 5 e 7) e aspectos negativos (questão 9). 

 

 

5.1) Motivação na Busca de Certificações 

 

Questão 1 - A Usina Alta Mogiana buscou certificaçõ es para o seu 

negócio. Qual a sua opinião sobre o que motivou a A lta Mogiana buscar 

certificações no mercado? Favor ordenar por grau de  importância (mais 

importante, médio e menos importante). 

Respostas: 

ADC)Agregar valor aos seus produtos e se diferenciar no mercado, aumento da 

qualidade dos produtos e processos e redução de custos com acidentes. 

ARDC) Atender nossos principais clientes, alinhamento da estratégia dos negócios e 

ser uma empresa altamente sustentável. 

GC) Foi motivada por solicitação dos clientes, melhorar seus controles, processos e 

produto. 

GA) Visão de mercado, solicitação dos novos clientes e padronização dos 

processos. 

AGS)Buscar uma melhor qualidade dos produtos produzidos pela UAM, melhoria 

interna dos processos e exigência de seus clientes. 

GJRH) Valorização do produto, atender as necessidades dos clientes e organização 

administrativa. 

EST) Buscar melhoria contínua nas práticas gerenciais, ser reconhecida no mercado 

pelas certificações e ganhar vantagem competitiva. 

CAA)  Na minha opinião, a principal motivação para que a Usina Alta Mogiana fosse 

em busca das certificações hoje existentes, foi garantir a qualidade dos seus 

produtos e com isso a satisfação dos clientes, utilizando de parâmetros 
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internacionais, essas certificações, além de contribuírem para que a qualidade seja 

assegurada; também há outros pontos importantes como: segurança dos produtos, 

segurança e saúde ocupacional dos colaboradores e por fim o comprometimento 

com o meio ambiente. 

DI) No setor, não existiam usinas certificadas e minha forma de administrar pedia 

para buscarmos padronização na operação, uma vez que operamos vinte e quatro 

horas por sete meses. A busca pela descrição de cada etapa da operação dos 

equipamentos e metodologia de funcionamento, permite que a cada mudança que 

ocorra, possa ser avaliada em relação ao seu impacto e dado este fato, pode-se 

tomar decisão relacionada a mudança na forma de operar. As certificações permitem 

que essa forma de trabalho aconteça e com isso, a usina construiu a base 

operacional em cada setor, e essa documentação e procedimentação de trabalho, 

passou ser a maior riqueza técnica que até hoje é, a base para treinamentos 

internos, capacitações e contratações. Essa formalização é descrita em  documento 

chamado denominado “Instrução de Trabalho” passando a ser o know-how da UAM. 

GU) Produzir com qualidade e segurança, atender os requisitos de mercado e 

reconhecimento. 

GQ) Necessidade de atender fornecedores com cultura alimentícia, necessidade de 

padronização de procedimentos internos e atender requisitos legais (normas, 

resoluções, portarias etc). 

GFA) A empresa foi motivada a ganhar espaço no mercado que até então as usinas 

carregavam o estereótipo de usina/engenho de açúcar. A vocação da Alta Mogiana 

sempre foi atender o mercado alimentício, e os clientes têm expectativas de 

atendimento seguro. Daí a implementação da cultura de indústria de alimentos. 

AAS)  A exigência do mercado interno e principalmente externo contribuiu para que a 

UAM buscasse certificações que a diferenciasse das demais usinas do ramo. 

Exigência do mercado interno e externo, diferencial das demais usinas do ramo e  

diferencial do produto final (qualidade), foram os fatores. 

 

Análise da questão 1 

O aspecto motivador na busca de certificações mais citado foi o cliente. 

Dos 13 entrevistados, 7 citaram o cliente como um dos fatores motivadores mais 

importantes na busca das certificações, isso reflete a cultura da empresa e a 

preocupação com consumidores do produto. Além deste aspecto, os outros mais 
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citados foram o controle de processo e produto, citado por 6 colaboradores e a 

qualidade, citado por 4 colaboradores. Os demais itens citados foram: estratégia e 

diferenciação de mercado, organização administrativa, agregar valor, 

sustentabilidade, diminuição de acidentes e atender a normas legislativas. 

 

 

5.2)  Impacto das Certificações no Mercado e na Ges tão da Usina 

 

Questão 2 - Qual a sua visão sobre os certificados adotados na 

Usina Alta Mogiana em relação a outras Usinas do me rcado? 

Respostas: 

ADC) Estamos sempre buscando nos diferenciar, seja buscando novas certificações 

ou nos destacando em relação à pontuação das certificações atuais. 

ARDC) Ser empresa referência no mercado, garantindo padronização nos 

processos, com qualidade e segurança dos nossos produtos. 

GC) Temos mais certificações que a grande maioria das usinas, até por nossa 

especialização em produzir açúcar cristal para indústria de alimentos. 

GA) Maior disciplina na busca dos resultados e acredito que nossos passos estão 

sendo seguidos pela grande maioria da usinas. 

AGS)Hoje a UAM possui quase todas certificações existentes no mercado, 

conseguindo assim, diferenciação perante outras usinas. 

GJRH) Coloca a Usina em ranking privilegiado no mercado. 

EST)Por ter práticas gerenciais de excelência, pode oferecer produtos com 

qualidade diferenciada, obter vantagem competitiva e perpertuar-se como empresa, 

pois  diminui a chance de passivos trabalhistas. 

CAA)  Quando observamos outras unidades de negócio, nos deparamos em muitos 

casos com estratégias diferentes de atuação, apesar de serem do mesmo segmento 

as empresas utilizam certificações de maneiras diferentes e com propósito 

específico para a unidade. Por exemplo: uma usina que fabrica somente açúcar VHP 

(Very High Polarization) que não tem destinação para consumo humano direto, não 

precisa se preocupar tanto em ser certificada em FSSC, que trata da segurança dos 

produtos. No entanto, o compromisso social é responsabilidade de todas as 

unidades, e nesse ponto, demais certificações abrangem melhor maneira de atuação 

nos mais variados aspectos, sendo fatores como, sustentabilidade, integridade física 
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dos colaboradores, preservação do meio ambiente, etc. Nesse ponto, os certificados 

da Usina Alta Mogiana, demonstram envolvimento da empresa com todos os fatores 

da cadeia produtiva e não somente foco na geração de riqueza, pois, para se 

assegurar que as exigências afirmadas nas certificações sejam cumpridas, há uma 

demanda de tempo e dinheiro. 

DI) Começamos a busca de certificações pela ISO 9000 por estar focada na 

qualidade do produto, procurando descrever como conduzir o processo de 

fabricação para chegar às especificações exigidas pelo mercado. A importância 

dessa escolha se concretizou à medida que essa norma internacional foi praticada e 

reconhecida em todo o mundo, sendo madura e servindo como grande base de 

sustentação para possíveis certificações futuras. Em seguida buscamos a OHSAS 

18000 por sentirmos a mesma necessidade de padronização na segurança 

envolvida na execução de cada atividade, conhecendo e controlando os possíveis 

riscos de acidente de cada atividade. Essa certificação apresentou-se muito mais 

difícil de implementar pela falta de empresas no Brasil que a possuíssem. Para se 

ter idéia da dificuldade, hoje (2012) existem 186 empresas no Brasil certificadas pela 

OHSAS 18000. Deste total, existem apenas 4 usinas certificadas das 423 existentes, 

ou seja apenas 0,1%. A grande aprendizagem dessa certificação é a mudança 

pessoal de cada colaborador, pois começa com mudança individual pessoal de 

colocar segurança operacional como prioridade. Fomos a primeira usina do mundo a 

consegui-la. Em seguida, partimos para a ISO 22000. Vale ressaltar que a usina 

possuía certificação internacional denominada HACCP, ou traduzindo, análise de 

perigo e pontos críticos de controle que seria base para a implementação da 

certificação para o alimento açúcar. Devido a isso, a transição não apresentou 

dificuldades, tornando a UAM como a primeira usina no mundo a consegui-la. Logo 

em seguida surgiu a necessidade de implementar a PAS 220, norma de proteção ao 

alimento contra o bioterrorismo. Novamente saímos à frente e fomos usina pioneira 

na implementação. Na sequência, houve uma fusão da ISO 22000 + PAS 220 

surgindo a FSSC 22000. Com surgimento e peso do tema sustentabilidade, 

buscamos a certificação ISO 14000. Esta certificação teve relevância, 

principalmente, na busca da conscientização sobre o destino dos resíduos 

produtivos. Definimos formas de reduzir a quantidade e melhorias na destinação. 

Sendo o etanol, açúcar e energia da cana, a forma mais sustentável de produção, 

tornou-se fundamental para a usina mostrar responsabilidade no controle dos 
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resíduos gerados. No momento, estamos em fase de concretização na busca da 

certificação BONSUCRO, criada exclusivamente para a cana de açúcar, tendo como 

base, tabela de números e índices que devem ser cumpridos em no mínimo 80%. 

Por fim, vale ressaltar que todas as certificações tem embasamento legal conferindo 

à usina certeza de adequação às leis ambientais, trabalhistas e sociais. 

GU) Preocupação com segurança alimentar e de pessoas, qualidade dos produtos e 

melhoria continua. 

GQ) A Usina Alta Mogiana é diferenciada no mercado, pois iniciara esta busca no 

passado e colhe seus benefícios no presente, quando as outras Usinas estão tendo 

que "correr" para atender o mercado. 

GFA) Minha visão é que as certificações colocam a UAM à frente às demais usinas, 

em uma posição de referencial. A empresa tem nome respeitado no setor dentro e 

fora do país. 

AAS)  A UAM se preocupa não somente em manter os certificados, mas também em 

seguir à risca o que cada certificação exige. Na UAM não temos certificações 

somente por status para o mercado, mas se segue à risca todos os padrões de 

qualidade exigidos de acordo com cada ceritificação, e esse é o diferencial da UAM. 

 

Análise da questão 2 

O que podemos perceber nas respostas, é que em linhas gerais, os 

respondentes entendem que a UAM se comporta de forma atualizada em relação à 

aquisição das certificações existentes mercado e é pioneira para algumas delas. Dos 

13 respondentes, 8 descreveram comentários que a UAM é referência no mercado 

na busca de certificações.  

 

Questão 3 - É sabido que os diferentes tipos de cer tificações causam 

impactos nos negócios em que são incorporados. Das certificações adotadas 

pela Alta Mogiana (ISO 9001, OHSAS 18001, FSSC 2200 , ISO 14001 e Crédito de 

Carbono), qual destas, causou impacto na área de at uação? Qual foi o impacto 

causado por estas certificações? (visão de impacto na sua área: comercial, 

vendas, compras, rh, fabricação de açucar entre out ras. Exemplo: após ISO 

9001 a fábrica de açúcar tem linha de produção rast reável). 
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Respostas: 

ADC) Todas causaram impacto positivo na minha área, principalmente a FSSC 

22000 e a ISO 14000. 

ARDC) Todas. Mudanças na cultura dos colaboradores; padronização de processos 

produtivos; atividades desenvolvidas com segurança; conscientização da 

importância em relação à segurança dos produtos e respeito ao meio ambiente. 

GC) Na área comercial as certificações servem como argumento de venda. Ou seja, 

a venda é bastante facilitada quando a empresa transmite organização nos 

processos e o produto é confiável, através das certificações. 

GA) A ISO, por ter sido a primeira certificação, foi a que mais impactou na minha 

área de atuação. O maior impacto foi a facilitação do recal do produto e também da 

apuração da verdade, onde ou quando ocorreu a "falha". 

AGS)Penso que a ISO 9001 foi mudança radical na atuação da usina no mercado, 

na área de compras fizemos a qualificação dos fornecedores e de produtos que 

influenciam no produtos finais da UAM. 

GJRH) Tem os documentos e procedimentos melhor documentados. 

EST) Na minha área, segurança do trabalho, o impacto da OHSAS 18001 foi 

notável, pois documenta todas as práticas de segurança do trabalho em todas as 

atividades da empresa. 

CAA) A primeira certificação foi a ISO 9001, esta sem dúvida foi a que causou 

maiores impactos na empresa como um todo. Como as certificações se interligam, 

as outras vieram embasadas nesta pioneira. Como a organização, sentia a 

necessidade de melhorar a forma de operação e buscar na qualidade a satisfação 

dos clientes, era desafio e objetivo ser certificada por essa norma. Com isso, vieram 

os chamados “documentos da qualidade”, que atuam como forma de padronização e 

disseminação dos procedimentos de trabalho da empresa. Assim, todas as pessoas 

são treinadas para exercer tarefas, com base nesses documentos. Esse foi o grande 

impacto positivo da certificação. Sabemos que a Usina Alta Mogiana possui 

quantidade significativa de certificações.  

DI) ISO 9000 – foi o primeiro grande passo na mudança da gestão da administração, 

dando procedimento a todas as atividades, definindo responsabilidade, que 

permitem que melhorias contínuas possam ser implementadas através de medições 

eficazes. OHSAS 18000 – colocar segurança como prioridade antes da produção, foi 

o maior impacto conseguido. FSSC 22000 – dar ao alimento a importância de metal 
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precioso, que precisa ser seguro da fabricação à entrega ao cliente.  ISO14000 –

como já operamos com conduta sustentável, definir as responsabilidades pelos 

resíduos  gerados e as destinações, passou a ser necessário para o fortalecimento 

da visão de sustentabilidade para  usina. 

GU) Todas. ISO 9001 - organização e metodologia do trabalho; OHSAS 18001 -  

trabalho com segurança; FSSC 22000 - segurança do alimento produzido; ISO 

14001 - minimizar os impactos no meio ambiente e CDM - constatação de venda de 

energia "limpa". 

GQ) Na minha área de atuação que são dois departamentos, um que é a fabricação 

de álcool e outro que é o Departamento de Controle de Qualidade, os impactos 

foram maiores na ISO 9001, quando tivemos que moldar dentro de exigências no 

sistema de comprovação metrológica, o que nos ajudou muito. As adequações para 

atendimento quanto a "cumprir a Lei" nos obriga investir para atender a legislação, 

que é o caso da ISO 14001 e OHSAS 18001. Se gasta mais para adequar quando 

não se nasce correto. 

GFA) Os impactos causados nos processos são diretos. São impactos que no inicio 

exigem mudança de postura unilateral e pessoal para padronização do grupo como 

um todo para a gestão. A empresa fez consideráveis investimentos em tecnologia de 

ponta, melhorias nas instalações, adquiriu equipamentos para atender novas 

exigências. 

AAS) Na minha opinião, a OHSAS 18001 foi causadora de maior impacto na 

empresa, pois precisou-se trabalhar toda a parte cultural da empresa, para todos 

viverem a segurança 24 horas por dia, e entenderem que o maior bem que pode 

existir é o valor da vida. Tivemos que semear em cada colaborador a semente de 

sairmos íntegros de casa e voltarmos íntegros para casa. Hoje na UAM, o trabalho 

com segurança é o item mais importante. Produção e Segurança precisam andar 

juntos sempre. 

 

Análise da questão 3 

Entendemos que o maior impacto citado é referente à padronização e 

procedimento de trabalho sendo citada 8 vezes. Em relação à segurança, citada 6 

vezes, percebemos que existiu mudança cultural relacionada a esse tema que hoje é 

tido como prioridade dentro da organização. Outros temas importantes citados foram 



53 
 

 

respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, qualidade do produto final e 

qualificação de fornecedores.  

 

Questão 4 - Sabemos que a Usina Alta Mogiana possui  quantidade 

significativa de certificações. Quando olhamos para  o período em que estas 

certificações foram adquiridas, podemos fazer análi se se estamos sempre 

adequados as novidades de mercado ou se demoramos u m pouco para 

incorporar as novidades no negócio. Qual sua visão sobre o posicionamento 

da Usina Alta Mogiana em relação ao período que a U sina leva da aquisição de 

uma certificação até colocá-la em prática? 

Respostas: 

ADC) Dado o tamanho da empresa e grande número de funcionários, regra geral o 

tempo tem sido mais curto do que eu esperava. 

ARDC) Em algumas certificações (OHSAS 18001 e FSSC 22000) fomos pioneiros 

na conquista em relação ao setor sucroenergético, e em outras acompanhamos a 

tendência e necessidade do mercado. 

GC) A empresa é rápida em adotar e implementar certificações. Fomos a primeira 

usina a obter a ISO 22000, por exemplo, precursora da FSSC 22000. Muitas 

indústrias alimentícias de produtos finais não tem tal certificação até hoje. 

GA) Acredito que estamos sempre atentos às novidades de mercado. Entendo que, 

devido à cultura da empresa e também do brasileiro, o prazo "longo" de implantação 

e incorporação de uma novidade, está adequado, são muitas mudanças. No caso da 

Alta Mogiana, até que foi muito rápida a implantação, porém os resultados, nem 

sempre são satisfatórios, devido a chamada incorporação por parte dos funcionários. 

AGS) Normalmente estamos a frente do mercado, são poucas usinas, que possuem 

estas certificações. 

GJRH) A demora existente é decorrente da necessidade de conscientização da 

grande quantidade de colaboradores. 

EST) Coloca em prática antes da certificação. 

CAA) Vejo a Usina Alta Mogiana com empresa com alto nível de 

empreendedorismo, para buscar e portar as certificações que lhes são necessárias. 

Quando o desafio de uma nova certificação é lançado, fica o sentimento de mais um 

degrau a subir. Vejo que as necessidades do mercado são acompanhadas de 
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maneira responsável pela diretoria da Empresa, e quando há coerência em se 

certificar, as coisas acontecem. 

DI) Em todas as certificações buscadas, sempre se procurou desenvolver a essência 

de todas as certificações como valor empresarial, transformando a preparação na 

busca da certificação, como meio de formalizar esse valor na gestão da produção da 

usina. Foi assim que valores como qualidade, segurança ocupacional e do produto e 

respeito ao meio ambiente passaram estar documentadas em cada passo descrito, 

nas instruções de trabalho. 

GU) A Usina Alta Mogiana sempre se mostrou à frente de outras empresas sendo 

uma das primeiras a ser certificada no Brasil em várias ocasiões. Quanto ao período 

de implantação foi em prazo curto, porém adequado. 

GQ) Este período leva no mínimo 5 anos na minha opinião, não basta se certificar, o 

mais difícil é construir uma cultura e mantê-la. 

GFA) As certificações vieram no momento de movimentação do mundo todo na 

busca de atendimento às suas demandas. A sedimentação da cultura leva tempo. 

Na UAM esse tempo entre a aquisição da certificação até a colocação em prática, 

está muito ligado ao ciclo PDCA. Quanto mais rápido o PDCA “gira”, e as melhorias 

contínuas se tornam realidade em termos de implementação, mais há mostra de que 

a certificação saiu do quadro e está incorporada na rotina da empresa. Daí a 

importância do ciclo de auditorias internas e da pesquisa de clima, etc. 

AAS) A UAM tem departamento que fica antenado nesta parte de novas 

certificações, com isso sempre estamos recebendo informações do que é novo 

nessa área. E se a empresa percebe que alguma certificação que está sendo 

exigida pelo mercado, irá beneficiar a empresa e principalmente seus fornecedores, 

com certeza essa certificação será buscada e sempre que tida como meta, todo o 

trabalho de auditorias para recomendação e implantação são de forma eficaz. 

 

Análise da questão 4  

Nota-se que a maioria considera que o tempo levado da aquisição à 

implementação está adequado. Cada certificação tem reflexo diferente no cotidiano 

da empresa. Percebe-se que as que têm mudanças procedimentais, são absorvidas 

em menor tempo quando comparada às certificações que causam mudanças 

culturais. 
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Questão 6 - Qual a sua percepção de mercado sobre a s certificações 

das Usinas?  

Respostas: 

ADC) Muito positiva, somos reconhecidos como empresa de ponta e com processos 

sustentáveis. 

ARDC) As empresas certificadas tem maior credibilidade do mercado, facilitando 

negociações comerciais. 

GC) São importantes para nos manter no mercado, mas infelizmente não são 

refletidas no preço na grande maioria, exceto a do etanol EPA (Agencia de Proteção 

Ambiental dos EUA). 

GA) Condição de sobrevivência. 

AGS) Penso que estamos bem posicionados. 

GJRH) As certificações são grande diferencial nos produtos. 

EST) As certificações criam vantagem competitiva 

CAA) Vejo que as Usinas têm buscado se certificar, até porque nos últimos dois 

anos, o mercado interno do ramo alimentício está aquecido em relação às 

exportações. Como as empresas nacionais exigem em grande parte essas 

certificações, as Usinas têm se adequado. 

DI) Acredito que confiança é o valor que o mercado mais valoriza com as 

certificações a medida que o atendimento das necessidades dos clientes confirmam 

na prática, toda as exigências definidas em cada certificado. 

GU) O mercado consumidor está cada vez mais exigente e globalizado, preocupado 

com consumidores e meio ambiente. 

GQ) O mercado vê com bons olhos quem tem sistema de gerenciamento integrado 

que dê confiança ao cliente. 

GFA) O mercado tem tendências a polarizar a sua atenção às unidades fabris que 

tem certificações, porque o cliente não quer redundar em controles e avaliações que 

pertencem ao processo da usina. O mercado quer segurança no atendimento das 

especificações técnicas, aos prazos, à seguridade alimentar do açúcar, pois esse 

açúcar é ingrediente da receita na elaboração do produto. A segurança no 

atendimento as especificações dá a usina poder de negociação mais forte e isso é 

diferencial no atendimento. 
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AAS) Hoje o mercado sempre busca empresas que trabalham com segurança, 

qualidade de produto e respeito ao meio ambiente. Empresas que trabalham e 

defendem esses três pilares saem na frente com o mercado. 

 

Análise da questão 6 

Observa-se que certificações trazem reconhecimento do mercado que, 

muitas vezes, são associados à credibilidade que a organização possui. Além disso, 

oferece vantagem competitiva, maior poder de argumentação nas negociações e 

atendimento às exigências e padronizações. 

 

Questão 8 - Cite quais mudanças as certificações ca usaram nas 

atividades do seu dia a dia, relacionando-as a resp ectiva certificação. 

ADC) Mudança de atitude em relação à segurança do trabalho, sustentabilidade 

padronização de processos. 

ARDC) ISO 9001 - Mudança de cultura no desenvolvimento das atividades diárias 

pelos colaboradores. OHSAS 18001 - Melhores práticas de segurança e saúde no 

ambiente de trabalho. FSSC 22000 - Garantia de produzir alimentos saudáveis para 

consumo de todos. ISO 14001 - Controle de Aspectos e Impactos Ambientais de 

todas as atividades desenvolvidas na empresa. 

GC) Não tive grandes mudanças no dia a dia. 

GA) ISO 9001 - Me deixou mais exigente na busca dos resultados, através das 

melhores práticas de trabalho. OHSAS 18001 - Me tornou conhecedor das leis e 

mais temeroso quanto aos resultados de um acidente, sejam resultados físicos ou 

legais. ISO 14001 - As práticas de preservação são necessárias. A coleta seletiva foi 

implantada em minha área e somos bastante atenciosos e cobradores dessas 

práticas. 

AGS)Melhora na criticidade, melhoria nos procedimentos e avaliação de 

fornecedores. 

GJRH) Descrição das rotinas de trabalho - ISO 9001. Definição de Metas de 

treinamentos - ISO 9001. Definição de grades de treinamentos por funções - ISO 

9001. 

EST) Facilitam a execução de trabalhos rotineiros, pois estabelecem padrões.(em 

todas as áreas de certificação). 
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CAA) ISO 9001 - Busca da melhoria contínua; supervisão dos procedimentos 

implantados; busca da padronização das atividades. FSSC 22000 - Foco no 

alimento; modificação dos padrões de armazenagem e atenção com o bioterrorismo. 

OHSAS 18001 - Diálogo de segurança, debates e palestras sobre segurança; 

atenção ao colaborador e intolerância com o acidente. ISO 14001 - Levantamento de 

geração de resíduos; busca da sustentabilidade, atenção com consumo de recursos 

naturais, como água e descarte correto dos resíduos. 

DI) Promoveram disciplina operacional: responsabilidades claramente definidas, 

segurança como primeira prioridade na empresa, destinação de resíduos, índices de 

qualidade a serem alcançados, cumprimento da legislação municipal, estadual e 

federal, responsabilidade social, produção de relatório de responsabilidade social e 

ambiental como produto expositivo. 

GU) Organização das atividades, busca de metas bem definidas e conhecidas por 

todos e melhoria continuada dos processos. 

GQ) As mudanças que as certificações causaram no meu dia a dia foram: registro e 

acompanhamento de ações de melhorias, registro e acompanhamento de ações 

preventivas, registro e acompanhamento de ações corretivas, acompanhamento de 

indicadores de desempenho para cada certificação. 

GFA) Mudanças: formalização e padronização de procedimentos e rastreabilidade – 

ISO 9000. Alimento seguro e biovigilância – PAS 220 e FSC 22000. Redução de 

acidentes e passivos – OHSAS 18800. Descartes adequados de resíduos da 

produção - ISO 14000. Energia através de biomassa renovável - Crédito de 

Carbono. 

AAS) A consciência da importância de se trabalhar com segurança e avaliar todo 

esse aspecto em nosso ambiente de trabalho, isso fica quase que automático, pois 

nossos olhos ficam treinados a identificar qualquer condição de risco existente no 

ambiente que nos cerca. 

 

Análise da questão 8 

As principais mudanças nas atividades rotineiras citadas estão 

relacionadas à disciplina operacional através de procedimentos das atividades, a 

preocupação com a segurança através da intolerância a acidentes e o respeito ao 

meio ambiente através da destinação de resíduos produtivos e conhecimento das 

leis vigentes. 



58 
 

 

Questão 10 - Você conseguiria resumir em uma única palavra qual o 

principal resultado obtido com a implementação de c ertificações em uma 

organização?  

Respostas: 

ADC) Aprimoramento. 

ARDC) Lucratividade. 

GC) Acesso a mercado. 

GA) Disciplina. 

AGS) Excelência. 

GJRH) Competitividade. 

EST) Excelência. 

CAA)  Gestão. 

DI) Disciplina. 

GU) Segurança (alimentar e de pessoas). 

GQ) Ordem. 

GFA) Busca de atendimento ao cliente em todas as expectativas. 

AAS)  Sucesso. 

 

Análise da questão 10 

Nota-se que as opiniões são distintas em relação ao significado das 

certificações em uma única palavra. As que se repetiram foram disciplina e 

excelência, cada uma citada duas vezes. As demais respostas foram diversificadas, 

isso pode sugerir pontos de vista “multidisciplinares”, ainda assim, buscou-se o 

agrupamento das respostas diante de um princípio comum, porém, as respostas 

foram divergentes, com exceção das que se repetem. 

 

 

5.3)  Resultados MensuráveisDecorrentes das Certifi cações Obtidas 

 

Questão 5 - Se a Usina não tivesse nenhuma certific ação, o que você 

entende que seriam os principais impactos? Favor or denar por grau de 

importância (mais importante, médio e menos importa nte). 

Respostas: 
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ADC)Restrições de venda em alguns clientes industriais, restrições de venda no 

mercado internacional  e aumento do retrabalho, acidentes e perda de qualidade dos 

produtos. 

ARDC) Não conquista de clientes potenciais (Coca-Cola, Nestlé, Kraft, Gargill), não 

teríamos ferramentas que demonstrasse a qualidade dos nossos produtos e não 

seríamos referência no mercado. 

GC) Não acessaríamos o mercado como um todo, ficando de fora do fornecimento 

para diversas grandes empresas. 

GA) Não seríamos a marca forte "ALTA MOGIANA", que somos hoje; aceitação no 

mercado; não teríamos hoje nossos clientes das indústrias de bebidas e alimentos e 

não teríamos nossos processos tão bem definidos e seguidos. 

AGS)  Melhoria de processos, melhoria dos procedimentos internos e influência na 

venda de nossos produtos. 

GJRH) Não teria a qualidade em seu produto, teria menor competitividade e teria a 

organização menos privilegiada. 

EST) Dificuldade de manter padrões por falta de documentação, dificuldade de 

manter qualidade por falta de padrões documentados e falta de histórico de 

operações por falta de registros adequados. 

CAA) Acredito que teríamos algumas deficiências mais notórias e que poderiam 

originar má administração, sendo: menor satisfação dos clientes; menor cuidado 

com qualidade; menor cuidado com colaboradores; menor cuidado com 

sustentabilidade e meio ambiente; menor cuidado com segurança dos produtos; falta 

de padronização; deficiências de controle de processo, monitoramento e medição, 

para assegurar qualidade do produto, através de indicadores de performance e 

desvios; problemas com falta de formalização; falta do foco na melhoria contínua e 

alta da revisão sistemática dos processos e do sistema da qualidade para garantir 

eficácia. 

DI) A grande dificuldade seria não existir formalização operacional que garantisse 

ações na busca de melhorias na produção de etanol, açúcar e álcool, de forma 

segura, com qualidade e respeitando o meio ambiente. A falta de certificação 

impediria que órgão de terceira parte pudesse constatar de forma objetiva e segura, 

a forma como a usina transforma cana-de-açúcar em produtos que atendam às 

exigências de mercado. 
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GU) Dificuldade de acesso ao mercado, média qualidade de produtos, baixa 

velocidade de melhoria contínua e baixo nível organização. 

GQ) Perdas de clientes de lastro, a empresa ficaria vulnerável sem gerenciamento 

de riscos; aumento de passivos trabalhistas e ambientais e não melhoraria sem os 

históricos, sem os registros. 

GFA) Em não havendo nenhum sistema de gestão implementado a meu ver os 

impactos seriam desastrosos na atual conjuntura. A Alta Mogiana já teria sido 

engolida por grupos maiores. 

AAS)Perderia Clientes Externos, falta de Credibilidade no Mercado, má qualidade na 

produção do açúcar e álcool e acidentes do trabalho intermináveis. 

 

Análise da questão 5  

Percebe-se que os maiores impactos estariam relacionados ao não 

acesso a determinados mercados e ao não atendimentos das necessidades do 

cliente, principalmente no que diz respeito a qualidade do produto. 

 

Questão 7 - Na sua área, indique quais resultados s ão mensuráveis 

devido a uma certificação específica. 

Respostas: 

ADC) O fato de fornecermos açúcar às maiores indústrias de alimentos do país 

comprova a eficácia das certificações. 

ARDC) Redução de Custos; Controle de Desperdícios; Aumento da Produtividade e 

Padronização de Processos. 

GC) A Agência de Proteção Ambiental dos EUA aprovou e concorda que o etanol de 

cana contribui para diminuição da emissão de CO2 e por isso concedeu um prêmio 

pela etanol brasileiro em relação ao americano. Assim, obtemos em torno de 

US$30/m3. Demais certificações têm resultados, porém de difícil mensuração, 

principalmente porque não reflete em preços mais altos. 

GA) Disciplina nos processos. 

AGS) Melhor qualidade na compra dos produtos. 

GJRH) A padronização das atividades executadas. 

EST) Índices de acidentes, frequência e gravidade, número de não conformidades, 

melhorias contínuas. 
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CAA) ISO 9001 - Rastreabilidade do produto; Acompanhamento de produção e 

expedição e Acompanhamento de análises. FSSC 22000 - Padrões de 

armazenagem; Inspeções de carregamento e Controle de pragas. OHSAS - 18001 

Índice de incidentes; Atividades Prevencionistas; Membros na Cipa; Brigada de 

incêndio e Diálogos de segurança. ISO 14001 - Controle de resíduos. 

DI) Em 1995 processamos 1,23 milhões de toneladas de cana. Em 2010 chegamos 

a 6,13 milhões de toneladas, ou seja, crescemos aproximadamente 6 vezes. Saímos 

de 1,38 milhões de sacos de açúcar para 10,46 milhões em 2012, crescendo 

aproximadamente 8 vezes. Para Etanol passamos de 68 milhões para 180 milhões 

de litros em 2010. Em energia passamos de 28.690 MWH para 144.194 MHW por 

safra. Saímos de 101 acidentes com afastamento por ano, para alcançarmos em 

2010 somente 1 acidente com afastamento no ano. Possuímos hoje os setores de 

controle de qualidade e elétrica com 17 anos sem nenhum acidente com 

afastamento. Em relação ao meio ambiente, ouvimos da CETESB que a UAM possui 

todas as licenças exigidas em dia, comprovando responsabilidade ambiental. 

GU) Exemplos: eficiência e produção ISO 9001; redução de acidentes OHSAS 

18001; descarte de contaminantes ISO 14001. 

GQ) Como existe sistema de gestão, este deverá ser medido pelaeficácia, para isto 

cada departamento tem indicadores de desempenho que deverá ser gerenciado e 

registrado. Por exemplo: Reclamação de Cliente- menor do que 2%. 

GFA) Redução de acidentes, redução de manifestações de clientes e redução de 

devoluções. 

AAS) Segurança, essa prática é diária e é item que não tem conversa, trabalhar com 

segurança na Divisão Industrial é missão dada e cumprida por todos os 

colaboradores graças a OHSAS 18001. 

 

Análise da questão 7 

Nota-se que existem diferentes resultados citados pelas diferentes áreas. 

Entre os citados estão: fornecimento de açúcar para as maiores indústrias de 

alimentos do país, redução de custos, controle de desperdícios, disciplina nos 

processos, diminuição de acidentes, rastreabilidade, baixo índice de reclamação e 

devolução do produto. 
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5.4)  Aspectos Negativos 

 

Questão 9 - Você entende que as certificações têm a spectos 

negativos? Se sim, a qual certificação este(s) aspe cto(s) se refere e qual(is) 

aspecto(s)? 

Respostas: 

ADC) Se mal conduzidas, as certificações podem engessar decisões, diminuindo a 

agilidade e a flexibilidade necessárias no mundo corporativo atual. 

ARDC) Não. As certificações são conquistas positivas para a empresa, pois o 

mercado cada vez mais está exigindo produtos com qualidade. 

GC) Sim. Às vezes percebemos que existe indústria de prestação de serviços por 

trás: certificadoras principalmente. Interessadas em criar cada vez mais certificados 

e exigências, algumas até exageradas. 

GA) Vejo negativo quando se tratar de simples modismo por certificações. Qualquer 

certificação que seja buscada simplesmente para atender a moda do mercado, não 

traz resultado para a empresa e sim algumas particularidades, talvez pessoais. 

AGS)Não. 

GJRH) Não. 

EST) Sim, se não for bem entendida, pode acarretar excesso de documentação, 

registros desnecessários, e ocupar as pessoas com atividades burocráticas e 

acessórias, desviando a atenção das mesmas, das atividades principais. 

CAA) De uma maneira geral, o impacto negativo das implantações principalmente a 

ISO 9001, foi que grande parte das pessoas tinham cultura diferente da apresentada 

pelos programas, ocasionando assim barreiras de ordem motivacional, ou seja, 

tinham pessoas que não acreditavam, mas isso foi vencido. Hoje as certificações 

fazem parte da vida da empresa, cada uma no seu âmbito de atuação, mas que 

visam forte senso de responsabilidade social, ambiental e de qualidade. 

DI) Custo de R$ 45000,00 ao ano para manutenção das certificações; existência de 

um time de 8 profissionais totalmente dedicados; aumento da burocracia que acaba 

gerando perda de tempo e decisões mais morosas. 

GU) Junto com as cerificações estão os controles que podem deixar as respostas da 

empresa lenta, cabendo a cada um dosar a quantidade certa de controles, porém as 

vantagens são "infinitamente" maiores quando comparadas às desvantagens. 
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GQ) Sim, tem vários aspectos negativos para qualquer certificação quando a política 

de gestão, que é a carta de compromisso, não é entendida e cumprida pelos 

gestores, criam-se falhas no gerenciamento. 

GFA) Tudo custa nessa vida e as certificações também. É investimento que a 

princípio movimenta toda empresa para adequações da planta de processo, a 

cultura dos recursos humanos e financeiros. A principio o acionista não tem ideia do 

retorno, quando a gestão fica operacional, ele começa e colher os frutos da 

implementação. O cliente sente a mudança e comunica sua satisfação ao acionista, 

daí ele confirma que a certificação é investimento e não apenas custo. 

AAS) Na minha opinião, nenhuma certificação tem aspecto negativo, pois com ela 

aprendemos a seguir metodologias e o principal a nos educarmos. 

 

Análise da questão 9 

Interessante notar que 4 dos entrevistados não vê pontos negativos nas 

certificações. Contudo chama a atenção que 9 entrevistados relataram diversos 

aspectos negativos, tais como custo de aquisição e manutenção, burocratização que 

gera menor agilidade e menor flexibilidade na operação e outros entendem que 

algumas certificações podem existir apenas por modismo. 
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 6 CONCLUSÃO 

 

O órgão certificador tem como uma de suas atribuições, conferir ao órgão 

certificado, no caso a usina, cumprimento das exigências legais, municipais, 

estaduais e federais. 

Na ISO 9001 reforçam-se todas as ações voltadas a garantia da 

qualidade dos produtos. A ISO 14000 busca realização de todos os requisitos das 

demais certificações, respeitando o meio ambiente, cuidando dos resíduos e 

obedecendo às leis ambientais. Na certificação BONSUCRO busca-se cumprimento 

de pelo menos 80% dos índices pré-estabelecidos para cana-de-açúcar, 

comparando as usinas de cana independente da localização geográfica. Para 

CRÉDITO DE CARBONO, fica reconhecida produção de energia limpa e renovável 

através de retorno econômico. Na SA 8000 realiza-se balanço social de atuação da 

empresa assim como é feito balanço financeiro. Na OHSAS 18001 o alvo é a 

segurança do trabalhador atendendo às normas regulamentadoras e à consolidação 

das leis do trabalho.  Na FSSC 22000 o foco da qualidade é complementado com 

visão específica do alimento açúcar, bem como a produção e a proteção contra o 

bioterrorismo.  

É válido ressaltar, paraque toda certificação se mantenha, existe processo 

suporte de auditoria que ocorre periodicamente, na maioria dos casos de seis em 

seis meses, que obriga a certificadora mensurar as ações de melhorias tomadas, 

bem como a manutenção dos compromissos já descritos. Com isso, a gestão da 

usina mantém-se atualizada contribuindo para sua perpetuidade. 

Partindo para a análise do questionário, observa-se que o principal ponto 

citado referente à motivação na busca das certificações foi o cliente. Além disso, 

observamos que padronização, procedimento das operações e qualidade também 

foram fatores destacados pela maioria. As respostas também nos permitiram 

entender que a UAM é tida como referência de mercado no tema aquisições de 

certificações quando comparada às outras usinas. 

Os impactos causados pelas certificações não apresentaram diferença 

substancial entre a percepção das diferentes áreas. Apesar de existirem certificados 

mais direcionados a alguma área, na percepção dos respondentes essa diferença 

não foi capturada. Entre os principais impactos das certificações em geral, temos 

novamente citado com grande relevância a documentação dos processos como 
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forma de padronizar as atividades. Esta documentação das ações permite capturar 

possíveis melhorias já que o processo padrão é amplamente conhecido. Além disso, 

notamos que o certificado OHSAS 18001 provocou impacto cultural no tema saúde e 

segurança ocupacional e solidificou o tema segurança para a empresa. 

Pode-se observar que da aquisição a implementação dos certificados, o 

tempo que se leva é relativo à maturidade da gestão em que a empresa se encontra. 

No caso da UAM, após a aquisição das primeiras certificações, as demais foram 

facilitadas, pois além de existirem requisitos comum entre elas, grande parte das 

exigências estão correlacionadas. 

A credibilidade da empresa, reconhecimento no mercado e confiabilidade 

do produto são naturalmente relacionadas à aquisição das certificações como 

sistema de gestão. Na empresa certificada, percebe-se também que existe maior 

vantagem competitiva e maior poder de argumentação nas negociações. 

Na implementação deste sistema de gestão o cumprimento de exigências, 

normas e especificações sãoobrigatórias. Com esta padronização e disciplina no 

processo produtivo o mercado naturalmente se abre viabilizando oportunidades com 

clientes de grande porte para mercado nacional e internacional. 

A empresa certificada certamente colherá benefícios quando optar por 

certificações que façam sentido para o negócio e houver reconhecimento do cliente 

e do mercado. Porém, o custo de aquisição e manutenção dos certificados foi citado 

como um dos fatores negativos, além da burocracia principalmente na parte de 

documentações e falta de agilidade e flexibilidade nas decisões operacionais. 

Hoje a aquisição de certificações é viável economicamente apenas para 

empresas de grande porte por terem potencial de obtenção de maior receita. Dado 

este fato, as empresas de médio e pequeno porte ficam restritas a determinados 

mercados. Uma possível atenuação dessa segmentação seria a viabilização de 

políticas públicas voltadas para as empresas de menor porte, para que estas 

tivessem acesso a aquisição destes sistemas de gestão e consequentemente uma 

maior abertura de mercado. 

As certificações estão sendo cada vez mais adquiridas no mercado e por 

isso se tornaram um tema de relevância e amplamente citado em empresas de um 

modo geral, mas especificamente, no setor sucro-energético. Devido a essa 

tendência de mercado, recomenda-se a inclusão do tema certificações na grade 

curricular dos cursos e graduações que tenham relação com o tema. 
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No que se refere à hipótese formulada, que procurou verificar se a 

obtenção das certificações em uma unidade produtora de açúcar, álcool e energia 

seria diferencial competitivo para a perpetuação no setor, as respostas dos 

entrevistados sugerem que ela foi corroborada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

7REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Disponível em: 

<http:www.abnt.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.  

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: 

sistemas de gestão da qualidade: requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001: 

sistemas de gestão ambiental: especificação e diretrizes para uso. Rio de Janeiro, 

2004. 

 

ABNT, (2000), NBR ISO 9.001:2000 - Sistema de Gestão da Qualidade. Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

 

ABNT, (2004), NBR ISO 14.001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental. Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

 

ALBERTON, Anete. Meio ambiente e desempenho econômico-financeiro: O 

impacto da ISO 14001 nas empresas brasileiras. 2003, 306f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2003. 

 

ALBUQUERQUE, C. Pesquisa da Esalq observa ação da vinhaça no solo. USP 

Online. 05 jun. 2009. Disponível em: <http://www4.usp.br/index.php/meio-

ambiente/16807-revisado-pesquisa-da-esalq-observa-acao-da-vinhaca-no-solo>. 

Acesso em: 22 fev. 2012. 

 

AMBIENTE BRASIL (2006) Sistema de Gestão Ambiental 

www.ambientebrasil.com.br. Acesso em: 16 mar. 2012. 

 

 

 



68 
 

 

ANDRADE. J. M. F.; DINIZ, K. M. Impactos ambientais da agroindústria da cana-de-

açúcar: subsídios para gestão. Monografia (Especialização em gerenciamento 

ambiental)- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São 

Paulo, piracicaba, 2007. Disponível em: 

http://homologa.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/saibmais/artigos/Impactosambientas

/impactsambientaisagroindustria.pdf> Acesso em: 26 mar. 2012. 

 

ASHLEY, Patrícia Almeida (coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

ASSIS, J. V.; RIBEIRO, M. S.; MIRANDA, C. S.; REZENDE, A. J. Contabilidade 

Ambiental e o Agronegócio: Um Estudo Empírico entre as Usinas de Cana-de-

Açúcar. Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, jul/dez 2009. 

 

ASSUMPÇÃO, L. F. J.; Sistema de Gestão Ambiental: Manual Prático para 

Implementação de SGA e Certificação ISO 14.001. Ed. Juruá, Curitiba – PR, 2004. 

204p. 

 

BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. (Coord.). Administração da qualidade e da 

produtividade: abordagens do processo administrativo. São Paulo: Atlas, 2001. 

p.488. 

 

BARBARÁ, S. et al. (Org.). Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos 

de implementação: focono sistema de gestão da qualidade com base na 

ISSO9000:2000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. p.305. 

 

BONSUCRO (BETTER SUGAR CANE INITIATIVE). Padrão de cadeia de custódia 

para o sistema de balanço de massa. 2011. 

 

BRASIL, Resolução. CONAMA 01, de 23 de Janeiro de 1996. Estabelece as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso 

e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Legislação Federal. 



69 
 

 

BRUNDTLAND, G. H. Our Common Future: World Commission on Environment and 

Development. Oxford: Oxford University Press, 1987. Disponível em: 

<http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm>. Acesso em: 22 fev. 2012. 

 

BSI.OHSAS 18001: Especificação para Sistemas de Gestão de Saúde Ocupacional 

e Segurança, Reino Unido, 1999. 

 

BUREAU VERITAS. ISO 14001 1996: Interpretação, implantação e auditoria 

ambiental. Bureau Veritas do Brasil. São Paulo, rev. 0, out. 2004. Apostila.  

 

CASTRO, C. V.; JORDANO, D O. Responsabilidade socioambiental das usinas 

sucroalcooleiras.XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza – CE. 2010. Anais... 

2010. 

 

CEBDS. Conselho Brasileiro para o desenvolvimento sustentável. Eco eficiência, 

2009.  

 

CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo – Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: fev. 2012. 

 

CIRINO, T. M. A; PASCHOALATO, C. F. P. R.; KRONKA E. A. M.; MELLIS, V. G. 

Planejamento e diretrizes para um sistema de gestão ambiental em uma indústria 

sucroalcooleira. 2004. Disponível em: 

http://www.do.ufgd.edu.br/GersonHomem/images/TAA/texto2.pdf. Acesso em: 19 de 

mar. 2012. 

 

CONCEIÇÃO, J. C. P. R. da; BARROS, A. L. M. de. Certificação e rastreabilidade no 

agronegócio: instrumentos cada vez mais necessários. Texto para discussão no. 

1122. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, out. 2005. Disponível em: 

<http:www.ipea.gov.br/ pub/td/2005/td_1122.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2008.  

 

CORRÊA, Daniel Rocha. Certificação ambiental, desenvolvimento sustentável e 

barreiras à entrada. Revista de Informação Legislativa. v. 43, n. 169. jan./mar. 2006. 

 



70 
 

 

CORTEZ, L.; MAGALHÃES, P.; HAPPI, J. (1992) Principais subprodutos da 

agroindústria canavieira e sua valorização. Revista Brasileira de Energia, Vol.2, N°. 

2, 1992. Pág. 14) 

 

Food Safety System Certification 22000 – FSSC 22000. Disponível 

em:http://www.lrqa.com.br/certificacao/alimentos/fssc22000.asp. Acesso em: 20 mai. 

2012. 

 
FRESNER, J.; G. ENGELHARDT, G. Experiences with integrated management 

systems for two small companies in Austria.Journal of Cleaner Production, v. 12, p. 

623-631, 2004. 
 

GOLDENSTEIN, M.; AZEVEDO, R. L. S.Combustíveis alternativos e inovações no 

setor automotivo: será o fim da “era do petróleo”?BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 

23, p. 235-266, mar. 2006 

 

ISO.ISO 14000 – The ISO Survey of ISS 9000 and ISO 14000 Certificates. ISO 

Secretariat. Geneva, Switzerland, 2011.  

 

JØRGENSEN, T.H.; REMMEN, A.; MELLADO, M.D. Integrated management 

systems: three different levels of integration. Journal of Cleaner Production, v. 14, p. 

713-722, 2006. 

 

KHALILI, Amyra El. O que são créditos de carbono?2007.Disponível em: 

<http://www.ecoeco.or.br/pdf/creditos-pdf>. Acesso em: 24 mar. 2012.  

 

LAZZAROTTO, N. de F. Estudos sobre o mercado de certificações em alimentos no 

Brasil.Seminário Internacional PENSA de Agribusiness, 9. Anais... Águas de São 

Pedro: PENSA, 1999.  

 

LUDOVICE, M.T. (1996). Estudo do efeito poluente da vinhaça infiltrada em canal 

condutor de terra sobre o lençol freático. Campinas, FEC-UNICAMP. Dissertação de 

Mestrado, 1996. Pág. 5-6 

 



71 
 

 

MACKAU, D. SME Integrated management system: a proposed experiences 

model.The TQM Magazine, v. 15, n. 1, p. 43-51, 2003. 

 

MAGALHÃES, A. ISO 22.000:2005 Face a outros referenciais. Segurança e 

Qualidade Alimentar (1), 36-37, 2006. 

 

MARSHALL JUNIOR, I. et al. Gestão da qualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2006. p.196. 

 

MARTINHAO FILHO. O.; SOUZA, L. G. M. Restrições técnicas associadas a um 

sistema integrado de gestão: estudo de caso em uma empresa. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,26, Fortaleza, CE, Brasil, Anais 

eletrônicos... 2006. 

 

MELO NETO, F.P.; FROES, C. Gestão da responsabilidade social corporativa: o 

caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 189p. 

 

MURPHY, S. The multilaterial trade and investment context for biofuels: Issues and 

challenges. International Institute for Environment and Development - IIED, 2007. 

London: IATP, Minneapolis, 2007. p. 21.  

 

NASSAR, A. M. Certificação no agribusiness. In: ZYLBERSZTAJN, D.; SCARE, R. F. 

(org.). Gestão da Qualidade no Agribusiness.São Paulo: Atlas, 2003. 273 p.  

 

NETO, S. N.; PASQUALETTO, A. Planejamento de um sistema integrado de gestão 

aplicado em usinas de cana-de-açúcar, 2007. Disponível 

em:http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss. Acesso em: 21 mar. 2012. 

 

NOBRE, M.; AMAZONAS, M. de C. Desenvolvimento sustentável: a 

institucionalização de um conceito. Brasília: Editora Ibama, 2002. 368 p. 

 

Nunes Júnior, D. Torta de filtro: De resíduo a produto nobre. Revista Idea News, v.8, 

p.22-30, 2008. 

 



72 
 

 

NUNES, V. Novas Tendências de Certificação de Sustentabilidade. Simpósio 

Internacional e Mostra de Tecnologa e Energia Canavieira. 2011. Disponível em: 

http://www.stab.org.br/SIMTEC/. Aceso em 02 de mar. 2012. 

 

OLIVEIRA, A. M. S. de. A relação capital-trabalho na agroindústria sucroalcooleira 

paulista e a intensificação do corte mecanizado: gestão do trabalho e certificação 

ambiental. 2003. (Monografia em Geografia). Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Presidente Prudente. Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – UNESP. 

Presidente Prudente.  

 

OLIVEIRA, J. F. G. de; ALVES, S. M. Adequação ambiental dos processos usinagem 

utilizando Produção mais Limpa como estratégia de gestão ambiental. Revista 

Produção, v. 17, n. 1, p. 129-138, 2007 

 

PANWAR, R. et al. Corporate responsibility: balancing economic, environmental, and 

social issues in the forest products industry. Forest Products Journal, v.56, n.2, p.4-

12, fev. 2006.  

 

PENHABEL, L. A. Vinhaça: Bio-fertirrigação e impacto ambiental.Cognitio, 2011 - 

revista.unilins.edu.br. 

 

PEREIRA, M. A.; CREPALDI, M. R.; CALARGE, F. A. A questão da sustentabilidade 

voltada ao desempenho organizacional: uma análise exploratória em empresas do 

setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo. Exacta, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 269-

278, 2010. 

 

PINTO, L. F. G. Certificação de biocombustíveis.Agroanalysis, São Paulo, v.28, n.6, 

p.22-23, jun. 2008.  

 

PINTO, L. F. G; PRADA, L. S. Certificação Socioambiental do setor sucroalcooleiro. 

Fundamentos da certificação socioambiental. São Paulo: Embrapa Meio Ambiente, 

2000.  

 



73 
 

 

PIZZOLATO, M. Gestão ambiental e sustentabilidade. 2011. Disponível em: 

http://w3.ufsm.br/engproducao/wp-content/uploads/h-111normas%20ambientais.pdf. 

Acesso em: 26 de mar. 2012. 

 

QUEIROZ, P. ISO 22000:2005 Inocuidade do padro ao prato. Segurança  Qualidade 

Alimentar (1), 33-35, 2006. 

 

REIS, V. R. Sistema de Gestão Ambiental ISO-14001. Edição Mar./Abr., 2002. 

Disponível em: <http://www.crq4.org.br/informativo/abril_2002/pagina08.html/>. 

Acesso em: 16 de mar. de 2012. 

 

RODRIGUES, I. C.; BATALHA, .M O.; NEVES, M. R. A adoção da eco-estratégia no 

setor sucroalcooleiro: a produção de açúcar orgânico. XX Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção, São Paulo, 2000. Disponível em: <http:// 

www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2000_E0132.PDF>. Acesso em: 23 mar. 

2012.  

 

RODRIGUES, D.; ORTIZ, L. Em direção à sustentabilidade da produção de etanol 

de cana-de-açúcar no Brasil.out. 2006. Disponível em: 

<http://www.vitaecivilis.org.br/anexos/ Etanol_Sustentabilidade.pdf>. Acesso em: 26 

mar. 2012.  

 

SAAS - SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICE. SA 8000 

Standard. New York, 2008. Disponível em: 

<http://www.saasaccreditation.org/certSA8000.htm>. Acesso em: 17 mar. 2012.  

 

SAI - SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL. Responsabilidade social 8000. 

New York, 1997. 

 

SANTOS, J. M.Cultura da cana-de-açúcar, crédito de carbono e o desafio do 

desenvolvimento sustentável,2008.132 f.Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu – MestradoMultidisciplinar em Sociedade, Tecnologia 

eMeio Ambiente do Centro Universitário deAnápolis. Anápolis, 2008. 

 



74 
 

 

SATOLO, G. E.; CALARGE, F. A. O emprego de sistema integrado de gestão na 

agroindústria sucroalcooleira: um estudo de caso na região de piracicaba/SP.XXVIII 

ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.A integração de 

cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2008. 

 

SAVITZ, W. A.; WEBER, K. A empresa sustentável: o verdadeiro sucesso é o lucro 

com responsabilidade social e ambiental. 288 p. Rio Janeiro: Elsevier, 2007. 

 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2012. Disponível em: 

www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/documentos/listaUsinas.pdf. Acesso em: 9 de 

abr. 2012 

 

SEIFFERT, M. E. B.; ISO 14.001 sistemas de gestão ambiental: implantação objetiva 

e econômica. São Paulo, 2005. 

 

SOARES, Rita de Cássia M. R. A Particularidade da responsabilidade social no setor 

sucroalcooleiro de Alagoas. 2003, 107f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

SZMRECSÁNYI, T. Tecnologia e degradação ambiental: o caso da agroindústria 

canavieira no Estado de São Paulo. Revista Informações Econômicas, São Paulo, 

Vol. 24, Nº.10, 1994, pág. 73-74. 

 

TRIGUEIRO, A. (Org.). Meio ambiente no século 21.Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 

367 p.  

 

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR – UNICA. Disponível em 

<http://www.unica.com.br >. Acesso em: 15 fev. 2012. 

 

VILHENA, A. POLITE, E. Reduzindo, Reutilizando e Reciclando: a indústria 

ecoeficiente. Compromisso Empresarial para Reciclagem, São Paulo 2000. 

 



75 
 

 

WILKINSON G ; DALE, B.G. Integrated management systems: an examination of the 

concept and theory. The TQM Magazine, v. 11, n2, p. 95-104, 1999. 

 

ZUTSHI A.; SOHAL, A. S. Adoption and maintenance of environmental management 

systems: Critical success factors. Management of Environmental Quality: An 

International Journal, v. 15, n. 4, p. 399 – 419, 2004. 


