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RESUMO
Os desmatamentos ocorridos no Brasil ampliaram a percepção da sociedade quanto
aos problemas ambientais deles advindos. Em virtude dessa conscientiação, as empresas
madereiras têm enfrentado o desafio de demonstrar aos consumidores como vêm reduzindo
os impactos socioambientais de suas operações. Como meio de marketing, muitas empresas
fornecedoras de madeira certificada divulgam serem praticantes da responsabilidade
socioambiental. O objetivo deste trabalho é a análise dos indicadores da certificação florestal
do tipo plantação do Forest Stewardship Council (FSC), utilizados no Brasil para verificar as
possibilidades de certificação florestal na atenuação dos impactos sociais e ambientais do
setor madeireiro. Foi realizada uma leitura prévia de indicadores de diferentes sistemas de
certificação florestal de plantações. Cento e dezessete indicadores do sistema de certificação
de plantação FSC foram selecionados por serem considerados mais relevantes. Esses
indicadores foram enviados em forma de um questionário para 244 atores sociais envolvidos
na certificação. Cada ator social deveria atribuir a cada indicador uma nota de um a dez. Caso
não soubesse de sua importância, deveria assinalar a coluna não sabe. Vinte e duas pessoas
responderam ao questionário. Os atores sociais foram divididos em dois grupos: 10 atores
sociais diretamente ligados à certificação florestal e indiretamente 12 ligados a certificação
florestal. Os indicadores foram enfocados em 4 grupos: legal e administrativo; trabalhador
florestal; comunidade do entorno da unidade de manejo florestal; e ambiental. Foi realizada
uma análise separada para cada grupo social. Duas empresas do setor florestal foram
avaliadas, na forma de estudo de casos, para averiguação de como as empresas com
certificação florestal de plantação vêm implantando seus programas de responsabilidade
social. Foi verificado que os atores sociais ligados diretamente à certificação florestal
valorizam os indicadores com enfoque legal e administrativo e os com enfoque no
trabalhador florestal. Os atores ligados indiretamente à certificação florestal valorizam os
indicadores com enfoque legal e administrativo, com enfoque na comunidade e com enfoque
ambiental. Os estudos de caso indicaram que a certificação de manejo florestal trouxe
avanços em relação à mitigação dos impactos das operações florestais sobre o meio ambiente,
trabalhadores florestais e a comunidade local.
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