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RESUMO 

Diante dos desafios globais como fome e aquecimento global, novas demandas 

passaram a influenciar as atividades agrícolas, dentre elas está a sustentabilidade, 

que é uma dimensão relevante para as atividades da pecuária brasileira. E, para que 

as organizações atuantes neste setor consigam estabilidade nos mercados, elas 

precisam adotar práticas sustentáveis que atendam às exigências institucionais e dos 

stakeholders. Para isto, algumas AIPs têm desenvolvido trabalhos específicos 

voltados para a sustentabilidade, os quais são repassados aos seus membros que 

optam por adotá-los em seus produtos e processos, dado o desejo e a necessidade 

de repensar seus impactos à sociedade e ao meio ambiente. Neste cenário, esta 

pesquisa busca analisar o papel das AIPs na adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária brasileira, a partir do caso único com o GTPS, uma Associação Vertical que 

age especificamente para este fim, mostrando que a sua função vai além do que a 

literatura propõe. Para isto, esta pesquisa segue o método de Estudo de Caso Único, 

desenvolvido por meio da coleta de dados com entrevistas semiestruturadas com 

especialistas e dados secundários com relatórios de sustentabilidade, os quais foram 

analisados a partir da análise de conteúdo, com suporte do software Atlas TI. O 

principal resultado do estudo é que o papel de AIPs como o GTPS é coordenar a 

cadeia em prol de bens coletivos que vão além dos estratégicos, haja vista que estes 

bens cercam a sustentabilidade e não apenas os interesses de seus membros. Além 

disso, foi possível chegar a um modelo analítico baseado no avanço das teorias de 

sustentabilidade, ambiente institucional, estratégia, associações de interesse privado 

e Willingness to Adopt (Disposição para Adotar). Esta dissertação consegue contribuir 

para o aprofundamento da literatura, bem como mostrar a possibilidade de se replicar 

as práticas que são utilizadas na pecuária para outras áreas tanto quanto importantes 

para o desenvolvimento sustentável global.  

Palavras-chave: Sustentabilidade. Internacionalização. Agronegócio. Associações 

de Interesse Privado. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Faced with global challenges such as hunger and global warming, new demands have 

come to influence agricultural activities, among which is sustainability, which is a 

relevant dimension for Brazilian livestock activities and organizations in this industry to 

achieve market stability, they must adopt sustainable practices that meet institutional 

and stakeholder requirements. So, some AIPs have developed specific works focused 

on sustainability, which are passed on to their members who choose to adopt them in 

their products and processes, given the desire and need to rethink their impacts on 

society and the environment. This research seeks to analyze the role of AIPs in the 

adoption of sustainable practices in Brazilian livestock, from the single case with 

GTPS, a Vertical Association that acts specifically for this purpose, showing that its 

function goes beyond what the literature proposes. For this, this research follows the 

Single Case Study method, developed through the collection of data with 

semistructured interviews with specialists and secondary data with sustainability 

reports, which were analyze from the content analysis, with the support of the Atlas IT 

software. The main result of the study is that the role of AIPs such as GTPS is to 

coordinate the chain in favor of collective goods that go beyond the strategic ones, 

given that these assets surround sustainability and not only the interests of its 

members. In addition, it was possible to arrive at an analytical model based on the 

advance of theories of sustainability, institutional environment, strategy, private interest 

associations and willingness to adopt. This dissertation contributes to the deepening 

of the literature, as well as to show the possibility of replicating the practices that are 

use in livestock for other areas as important as global sustainable development. 

Keywords: Sustainability. Internationalization. Agribusiness. Associations of Private 

Interest. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os pressupostos da sustentabilidade trazem a ideia de ações voltadas para 

suprir as necessidades globais, como a escassez de recursos naturais e a fome. Com 

isso surgiram organizações, dentre elas algumas Associações de Interesse Privado 

(AIPs) que mantém uma estrutura de governança focada especificamente para a 

gestão do tema. As AIPs como o GTPS têm um papel relevante na adoção de práticas 

sustentáveis, pois fazem a coordenação do assunto dentro de um setor específico, 

neste caso, o da pecuária. Isto pode ocorrer, por exemplo, devido ao alinhamento das 

estratégias da associação com seus membros, a fim de maximizar seu valor e, ao 

mesmo tempo, contribuir para o meio ambiente e a sociedade.  

As mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais intensificaram as 

discussões internacionais sobre sustentabilidade (Simionescu, 2015). Com isto, as 

demandas institucionais em nível organizacional passaram a se adaptar a este 

movimento, buscando modificar a postura dos agentes do mercado (Marano & 

Kostova, 2016). Isto acontece especialmente com aquelas que lidam diretamente com 

produtos vindos da natureza, como é o caso do setor agrícola, responsável pela 

produção mundial de alimentos (Lewis et al, 2014). Neste setor, um agente específico, 

as Associações de Interesse Privado (AIPs) têm destaque na busca pela coordenação 

da cadeia e, consequentemente no aumento de ganho de mercado doméstico e 

internacional para seus associados (Ricciardi et al, 2014). Uma vez que o tema passou 

a ser fator determinante nos negócios (Murthy, 2012), algumas delas trabalham para 

despertar em seus membros o desejo – pela necessidade – de adotar práticas 

sustentáveis em seus produtos e processos. 

As AIPs podem ser diferenciadas por seu escopo – vertical (incluem toda a 

cadeia), horizontal (mesmo setor) ou transversal (diferentes setores e cadeias em um 

aspecto) – são definidas como uma forma de organização existente no mercado, cujo 

papel principal é maximizar a capacidade de atuação de seus membros junto a 

questões institucionais (Castro et al, 2016). Contudo, diante das mudanças 

organizacionais iniciadas com a desregulamentação do mercado, este papel se 

expandiu e as AIPs passaram também a incentivar e monitorar determinadas ações 

de seus membros (Ricciardi et al, 2014).  
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Dentre estas encontram-se, por exemplo, as práticas sustentáveis, na qual 

Associações como o GTPS, buscam incentivar seus membros a implementarem 

ações sociais ambientais em seu processo. O grupo, sendo a unidade de análise 

principal desta pesquisa, é uma Associação Vertical que atua na implementação de 

boas práticas sustentáveis ao longo de toda a cadeia da pecuária brasileira e, 

coordena os elos a trabalharem com uma postura diferenciada em relação ao tripé da 

sustentabilidade. 

As atividades sustentáveis existentes na agricultura brasileira, são aplicadas 

com a anuência de órgãos reguladores como o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Algumas delas são: adubação verde; integração lavoura-

pecuária-floresta; recuperação de áreas devastadas; sistema de plantio direto, entre 

outras (EMBRAPA; MAPA, 2017). Além disso, o GTPS dispõe de um manual de 

práticas para a pecuária sustentável que mostra as vantagens e desvantagens de 

alguns processos sustentáveis específicos para a pecuária brasileira, tais quais: bem-

estar na fazenda; gestão e adequação ambiental; monitoramento e rastreabilidade; 

melhoramento genético e; recuperação e melhoria de pastagens (GTPS, 2016). Estas 

foram inspiradas por discussões sobre o tema, tanto a nível doméstico quanto 

internacional, de onde surgem as demandas institucionais que os países aplicam e, 

que as organizações precisam atender para se manterem presentes no mercado 

(Czinkota, Kaufmann & Basile, 2014). 

Os resultados das conferências internacionais sobre sustentabilidade como a 

Rio+20, inspiraram outros encontros sobre o tema, tanto na esfera doméstica quanto 

internacional, cujo tema central, diz respeito a necessidade de reformas na arquitetura 

institucional para o Desenvolvimento Sustentável nos países. Dentro desta 

perspectiva, os estudos de John Elkington dinamizaram a teoria do Triple Bottom Line 

(Elkington, 1994), apontando os três pilares do mundo sustentável: planet, profit, 

people, ou seja, as organizações precisam ajudar o planeta, sem deixar de lucrar e 

pensando no futuro da sociedade. O conceito alcançou os diversos atores do Sistema 

Internacional (SI), dentre os quais se incluem os países, as Organizações 

Internacionais (OIs), as Organizações Não Governamentais (ONGs), a sociedade, as 

empresas, entre outros. Isto configura uma nova demanda institucional que passou a 

ser vista de forma mais complexa, chegando a definir a sobrevivência destas 

organizações nas relações comerciais (Tripolli & Prates, 2015). 
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De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO), até 2050 a população mundial vai chegar aos 9,7 

bilhões de habitantes. Consequentemente, a demanda por alimentos também terá 

expressivo aumento e, necessita-se de recursos naturais suficientes para produzi-los 

a longo prazo. Neste cenário, o agronegócio tem papel relevante, haja vista que a 

produção de alimentos também precisará aumentar de forma sustentável em cerca de 

20% até 2020 e 70% até 2050 (FAO, 2017). 

Em 2011, o Brasil esteve entre os principais emissores de gases do efeito 

estufa (GEE), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016). A principal 

fonte disto foi o desmatamento de áreas de vegetação nativa para a expansão da 

agricultura e da pecuária, além do uso de agrotóxicos e a degradação do solo. Frente 

a este cenário, o setor agrícola brasileiro tem desafios para retomar a posição de país 

produtor e exportador de commodities agrícolas, por meio de ações que visem a 

produção sustentável, indo além do lucro e repensado os retornos à sociedade e ao 

planeta (Chini, 2015).  

A adoção de práticas sustentáveis nas atividades agrícolas brasileiras é um 

requisito para o acesso a mercado nacional e externo. Isto se deve ao fato de leis e 

normas socioambientais e sociais ficaram mais restritas e complexas, dificultando a 

atuação de corporações em determinados mercados (Joseph, 2013). “O Brasil tem 

potencial para se tornar o maior produtor de alimentos, fibras e energia do mundo” 

(Tittoto, 2014, p.19). Contudo, para que isto se efetive, as diversas organizações 

agrícolas brasileiras precisam estar alinhadas às demandas institucionais, domésticas 

e internacionais de sustentabilidade.  

Diante da importância que o tema sustentabilidade passou a ter a partir da 

década de 1990, surgiram estudos nas mais diversas áreas. O principal deles é o de 

Elkington (1994), que definiu o conceito à ser considerado nos negócios. A partir dele, 

merecem destaque os estudos de Bansal (2005); Byrch et al (2007); Bouglet & Simon 

(2012); Joseph (2013) e; Virakul (2015) que analisaram o assunto como variável 

necessária na dinâmica empresarial. Por outro lado, Campbell (2007); Birkin, Polesie 

e Lewis (2009); Ivanova (2013); Abreu, Cunha e Barlow (2015) e; Marano & Kostova 

(2016) verificaram que a sustentabilidade passou a ser fator determinante nos 

aspectos institucionais por meio de leis e pressões. E, no Brasil, as práticas são 
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amplamente estudadas no setor agrícola, com destaque para as análises de Arellanes 

& Lee (2003); Lee (2005); Gomes e Tortatto (2011) e; Pretty (2017). Já os estudos 

sobre o papel das AIPs não aparecem ligados diretamente à sustentabilidade, mas às 

atividades do agronegócio como um todo, conforme os estudos de Barra & Machado 

(2006); Barra et al (2007); Conejero (2014) e; Castro et al (2016). 

As pesquisas acima mostram como o conceito pode influenciar os negócios e, 

como as AIPs atuam ativamente no setor agrícola. Mas o que se precisa considerar, 

é que os pressupostos da sustentabilidade trazem a perspectiva de ações coletivas e 

prol da necessidade dos demais e existem fatores que podem influenciar na adoção 

destas práticas (Byrch Et Al, 2007). Por isto, esta pesquisa se diferencia das demais 

em seu escopo principal. Há a necessidade de as organizações e indivíduos 

repensarem sua gestão e processos, contudo, no setor agrícola, as AIPs têm papel 

importante na coordenação das cadeias. Desta forma, busca-se aqui analisar o papel 

que as AIPs desenvolvem no desejo de adotar práticas sustentáveis nas atividades 

de seus membros. Está análise será centralizada na atividade de uma Associação 

específica (GTPS), cujo trabalho é focado na implementação da sustentabilidade no 

setor da pecuária, um dos mais expoentes do Brasil no mercado doméstico e 

internacional.  

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA  

Os desafios globais têm moldado uma nova forma de suprir as necessidades 

mundiais. Dentre eles está a questão da preservação do meio ambiente (redução do 

desmatamento e da emissão de gases do efeito estufa), o combate à fome e à 

pobreza, a segurança alimentar, os direitos humanos, entre outros (ONU, 2016). No 

que tange a perspectiva socioambiental, as demandas internacionais trouxeram 

mudanças sobre a utilização dos recursos naturais disponíveis, de modo que estes 

possam atender as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras 

(Brundtland Report, 1987).  

Diante deste cenário, esta pesquisa centraliza sua análise a partir do seguinte 

questionamento: Qual o papel das Associações de Interesse Privado na adoção 

de práticas sustentáveis na pecuária brasileira? 
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1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral deste estudo é analisar o papel das AIPs na adoção de práticas 

sustentáveis na pecuária brasileira. E, os objetivos específicos são: 

1. Apresentar as demandas institucionais (nacionais e internacionais) voltadas para 

a sustentabilidade na pecuária. 

2. Caracterizar as estruturas de governança para a sustentabilidade no agronegócio. 

3. Ilustrar o alinhamento de estratégias entre uma AIP e seus membros.  

4. Identificar os motivadores, as dificuldades e os benefícios de adotar práticas 

sustentáveis na pecuária. 

5. Especificar as principais práticas de sustentabilidade que estão sendo adotadas o 

setor. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o papel desempenhado pelas organizações na sociedade, suas 

atividades devem considerar a necessidade de manter a rentabilidade econômica, 

mantendo o bem-estar social e a preservação dos recursos naturais. Se as 

organizações incorporam estas dimensões em suas atividades o conceito de 

sustentabilidade, proposto pelo Triple Bottom Line (Elkington, 1994) é aplicado. Diante 

disso, os agentes do mercado passaram a ter um novo compromisso com questões 

éticas e sociais, visto que esta é uma questão estratégica (Trim & Lee, 2008; Murthy, 

2012). 

As demandas sustentáveis vieram acompanhadas de normas e regras mais 

rigorosas, caracterizando um ambiente institucional formal de alto nível, resultando na 

dificuldade de adaptação de algumas organizações a esta realidade (Ivanova, 2013). 

Isto leva uma maior competição do mercado, ao passo que precisam garantir os 

anseios dos consumidores, ao mesmo tempo em que atendem às pressões das leis. 

Este é um desafio para a maioria delas, especialmente as empresas de países 

emergentes, como o Brasil, que lidam com outras questões tanto quanto importantes 

como desequilíbrio econômico, desemprego, entre outros (Persic & Persic, 2016). 
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Em 2015, as indústrias agropecuárias brasileiras foram responsáveis por mais 

de 30% da produção e exportação mundial, sendo que 15,1% da carne brasileira foi 

exportada para Hong Kong e 14% para a Federação Russa (MAPA, 2016). Contudo, 

o Brasil tem uma vasta área dedicada à produção agropecuária, o que leva o país a 

ser arena de debates e projetos voltados para a aplicação de práticas sustentáveis no 

setor. O resultado destes debates foi o aumento gradativo da conscientização de 

produtores e consumidores sobre a sustentabilidade (Agroanalysis, 2015). 

A pecuária é um dos setores agrícolas que mais cresceu nos últimos anos, no 

qual a carne bovina tem reconhecimento mundial, devido a seu padrão de qualidade 

sanitária (Chinni, 2015). Esta é uma das razões desta pesquisa, haja vista que a 

exportação da carne brasileira compreende 22,74% do PIB do país e 16% da 

produção mundial (Silva, Filho e Freire, 2015). Para manter ou melhorar este padrão, 

os elos de toda a cadeia precisariam estar voltados para manter a sustentabilidade 

inserida na produção e comercialização da carne bovina, de acordo com os padrões 

mundiais, a fim de ganhar novos mercados e manter um padrão de sustentabilidade 

compatível com as necessidades da população global. 

Por muitos anos o Brasil foi alvo de críticas globais, devido ao desmatamento 

e da emissão de gases causadores do efeito estufa o que coloca o Brasil em posição 

central na busca pela governança global do Desenvolvimento Sustentável. De acordo 

com o MAPA (2016), em 2003 o Brasil alcançou em cerca de 30.000 km² de área 

desmatada, mas devido a pressões dos acordos internacionais, em 2014 esta área 

chegou a ser reduzida a menos de 5.000 km², o que ainda é muito se comparado às 

necessidades de recursos naturais globais. É por esta razão, que se busca aumentar 

a implementação de práticas, produção e manejo sustentáveis no setor agrícola, 

produzindo mais em menores espaços (GTPS, 2016). 

As mudanças nas formas de produção agrícola, que já vêm ocorrendo nos 

últimos anos, indicam que o setor agropecuário brasileiro está mais apto a competir 

em conformidade com a sustentabilidade para os próximos anos. Contudo, muito 

ainda precisa ser feito, pois não há um padrão nas práticas adotadas pelas 

organizações, ao mesmo tempo em que é preciso obedecer às demandas 

institucionais e dos stakeholders (Agroanalysis, 2015). 
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1.4 ESCOPO DO ESTUDO 

 Diante da importância que o Brasil tem na promoção da sustentabilidade 

global, surgiram organizações específicas para este fim. Por esta razão, este trabalho 

busca analisar o papel das Associações de Interesse Privado (AIPs), como uma 

estrutura de governança que age sobre o desejo de seus membros adotarem práticas 

sustentáveis e, assim, todos os elos da cadeia estarão agindo em conformidade com 

as demandas sustentáveis hoje exigidas pelo mercado. 

Com isto, esta pesquisa parte da perspectiva de uma Associação Vertical (o 

Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS)) – cuja definição será explicada 

no capítulo seguinte – que tem o objetivo básico de promover a sustentabilidade na 

prática, ao longo de toda a cadeia da pecuária, unindo todos os elos para discutir e se 

comprometerem a utilizar ferramentas e mecanismos sustentáveis no setor. Fazem 

parte dos associados ao GTPS: Associações de produtores; representantes da 

indústria; comércio e serviços; bancos; organizações da sociedade civil; organizações 

sindicais e trabalhadores e; outros.  

O que faz a análise do GTPS um caso único e relevante para a área acadêmica 

é que dentre inúmeras associações e suas funções, o GTPS se apresenta como a 

única Associação que trabalha não só na defensa dos interesses de seus associados, 

mas em prol de um conceito abstrato (sustentabilidade) que precisa ser implementado 

pelas organizações da sociedade atual. Por esta razão, se faz necessário entender 

quais os motivadores que levaram ao surgimento do GTPS, bem como a associação 

de seus membros e, especialmente, o papel que está desenvolvendo na pecuária 

brasileira. 

De modo a analisar qual o papel desempenhado pelas AIPs na adoção de 

práticas sustentáveis na pecuária, parte-se dos fatores que influenciam e determinam 

estas ações, dentre os quais a literatura mostra serem o ambiente institucional e a 

estratégia. Desta forma, delimita-se ao escopo desta pesquisa, o estudo das 

atividades do GTPS sob três diferentes perspectivas: O próprio GTPS; Os 

especialistas nas áreas de sustentabilidade e; os relatório de sustentabilidade dos de 

alguns membros do grupo, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura de análise 

 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Esta pesquisa busca contribuir não somente no avanço da literatura sobre 

sustentabilidade, trazendo a perspectiva do papel desempenhado pelas AIPs nesse 

tema, – que ainda não foi abordado na área acadêmica de forma conjunta. Mas busca-

se principalmente, contribuir para a disseminação de práticas sustentáveis que hoje 

existem na pecuária, mas que podem ser implementadas em diferentes segmentos 

produtivos, o que ajuda não só a sociedade e ao meio ambiente, mas também no 

avanço das relações comerciais. Por fim, a terceira contribuição é mostrar como a 

adoção de práticas de sustentabilidade podem resultar no ganho de mercado tanto 

doméstico quanto internacional, que está cada vez mais competitivo e complexo. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Apresentada a pergunta que norteia a análise central desta pesquisa e, de 

modo a responde-la, o estudo está dividido em três partes, além desta introdução. A 

primeira parte da dissertação apresenta uma revisão de literatura do escopo teórico 

integrado na pesquisa e está subdividida em seis partes. 1) A perspectiva do Ambiente 

Institucional de International Business, destacando as leis e pressões que cercam a 

dimensão sustentabilidade na pecuária, em âmbito doméstico e internacional. 2) O 

GTPS

Especialistas

Relatórios
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papel desempenhado pelas AIPs na dinâmica do mercado contemporâneo.inclui o 

conceito central sobre sustentabilidade, a partir dos Acordos Internacionais sobre o 

tema, cujas definições servem de base para a construção teórica do assunto. 3) As 

estruturas de governança voltadas para a sustentabilidade dentro do agronegócio. 4) 

As estratégias de sustentabilidade utilizadas que são utilizadas no mercado para o 

ganho de mercado internacional. 5) Os fatores que podem influenciam a adoção de 

práticas sustentáveis no agronegócio (Willingness to Adopt).  

A segunda parte do estudo apresenta os recursos metodológicos utilizados 

para alcançar os objetivos da pesquisa. Ela está delineada como uma pesquisa de 

cunho qualitativo, estudada por meio do método de Estudo de Caso Único, cuja 

técnica de coleta se constitui, primeiramente em um levantamento de dados 

secundários sobre sustentabilidade em sites do setor agropecuário. Em seguida, foi 

aplicada uma entrevista semiestruturadas com uma Associação Vertical (GTPS) que 

foi criada para implementar a sustentabilidade em toda a cadeia da carne. E, a partir 

desta associação, definiu-se entrevistas semiestruturadas com especialistas do setor 

da pecuária no Brasil, especificamente com aqueles que lidam de forma conjunta com 

a sustentabilidade. Por fim, voltou-se a fazer um levantamento de dados secundários 

com os relatórios de sustentabilidade de alguns membros do GTPS. Com isto, a 

análise foi desenvolvida através da análise de conteúdo, com suporte do software 

ATLAS TI.  

A última parte da dissertação corresponde a análise do caso, a qual é dividida 

em três partes. A mesma inicia com a caracterização do caso, onde se ilustra a história 

e as atividades do GTPS, a fim de mostrar toda a estrutura da organização em prol da 

implementação do desenvolvimento sustentável, bem como o papel desempenhado 

pelo grupo. Em seguida, a partir das entrevistas e das categorias de análise, 

apresenta-se diferentes perspectivas sobre o papel do GTPS, sendo possível validar 

suas ações por diferentes perspectivas. Com isto, elenca-se as práticas adotas na 

pecuária e, assim, constrói-se os fatores que determinam a adoção destas. Por fim, 

serão apresentados os resultados advindos coleta de dados sobre a adoção de 

práticas sustentáveis na pecuária brasileira, com base no modelo analítico proposto.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo apresenta-se a revisão da literatura integrada na pesquisa, a fim 

de destacar os pontos de análise dos casos com base na perspectiva teórica. Este 

capítulo esta subdividido em seis partes e seus subitens: 1) O conceito de 

sustentabilidade; 2) Disposição para Adotar (Willingness to Adopt) Práticas 

Sustentáveis no Agronegócio; 3) O Ambiente Institucional para a sustentabilidade; 4) 

As Estratégias de sustentabilidade; 5) Estruturas de Governança para a 

sustentabilidade na pecuária; 6) O papel das AIPs no setor agrícola.  

 

2.1 O AMBIENTE INSTITUCIONAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

A literatura sobre a teoria institucional, tal qual estuda-se atualmente, emergiu 

dos pressupostos de uma abordagem puramente econômica, com a “nova economia 

institucional” (Williamson, 1975; North, 1990; 1991), cujo pressuposto inicial era tratar 

das regras do jogo institucional com base no seu impacto aos custos de transação e 

nas relações econômicas da organização. Contudo, sua perspectiva foi se adaptando 

às questões contemporâneas e assim, expandiu o “novo institucionalismo 

organizacional” (Dimaggio & Powell, 1991; Scott, 1995), analisando a questão 

econômica paralelamente às regras do jogo sob a dinâmica da organização.  

A vertente organizacional da teoria institucional é o foco deste estudo, haja vista 

que se pretende analisar os fatores que levam à adoção da sustentabilidade nas 

organizações diante do papel das AIPs. Por isso, o recorte teórico centraliza a análise 

nas formas e práticas organizacionais contemporâneas moldadas pelas regras 

institucionais que impactam na sociedade onde atuam (Dimaggio & Powell, 1991; 

Scott, 1995; 2000). Estas práticas focam na sustentabilidade do setor agropecuário 

brasileiro, como será visto a diante. 

Tendo em vista que este estudo propõe que as organizações, com auxílios das 

AIPs, conseguem, dentre outros benefícios, atuar com maior competitividade, também 

faz parte da revisão de literatura, questão institucional em diferentes países, de acordo 

com as propostas de Meyer & Rowan (1991); Kostova & Dacin (2008); Dacin (1997). 

E, também vai se apresentar pesquisas específicas sobre o ambiente institucional 
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para a sustentabilidade, conforme os estudos de (Campbell, 2007); (Ivanova, 2013); 

(Marano & Kostova, 2016). 

A abordagem institucional versa sobre a relação das organizações com o 

ambiente em que elas atuam, com base nas expectativas sociais que passam a refletir 

nas suas características. As ações institucionais chegam a ser tão importantes quanto 

as forças de mercado, sendo um fator determinante para a sua sobrevivência (Scott, 

1995). As instituições atuam por meio de três tipos de pressões: normativa, regulatória 

e cognitiva, buscando a tornar as atividades isomórficas e estáveis. Portanto, o 

isomorfismo é o conceito principal da teoria, visto que faz a “análise da 

homogeneização das práticas organizacionais diante das pressões do ambiente 

institucional” (Dimaggio & Powell, 1991, p.173). 

Cada tipo de instituição desempenha um papel que gradativamente molda as 

ações das empresas. As reguladoras estabelecem regras na tentativa de influenciar o 

comportamento da organização. Já as normativas possuem valores e normas que 

podem conceder certificação e credibilidade, especificando como devem agir. E, as 

cognitivas possuem elementos intrínsecos à sua postura, que são tidos como modelos 

para construir significados à suas ações (Dimaggio & Powell, 1991).  

A partir destas pressões, as organizações que atuam em um mesmo ambiente 

tendem a se tornar isomórficas, haja vista que o fator institucional às força a serem 

homogêneas, pois encaram pressões similares e, assim, tornam suas ações legítimas, 

aumentando, consequentemente, sua competitividade (Scott, 1995; 2000). O 

isomorfismo pode ocorrer de três formas: coercitivo; normativo e; mimético. O 

coercitivo exerce pressões formais ou informais, dependentes das expectativas 

sociais. O normativo atua com a similaridade entre profissionais de diferentes firmas 

que exercem funções semelhantes. E o mimético, parte da imitação do modelo de 

outra organização, devido à incerteza de seus objetivos. Com isto, as organizações 

alcançam modelos padronizados de suas práticas no ambiente institucional (Dimaggio 

& Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1997).  

 No âmbito daquelas que atuam no mercado internacional, Kostova & Dacin 

(2008); Dacin (1997) e; Meyer & Rowan (1991) apresentam a difusão e a 

institucionalização das práticas organizacionais no contexto de diferentes países que 

possuem diferentes ambientes institucionais, introduzindo os pilares normativos, 
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regulatórios e cognitivos na atuação exterior. De acordo com os autores, a arena 

institucional contém um número ainda maior de pressões que influenciam a estrutura 

e o comportamento das empresas, cujos mecanismos passam a exercer influência 

não só na sua postura com a sociedade, mas na atuação externa (Dacin, 1997; 

Kostova & Dacin, 2008).  

O “novo institucionalismo organizacional”, no modelo internacional, defende 

que a sobrevivência da firma é determinada conforme seu alinhamento ao ambiente 

institucional. Por isso, se adaptar às demandas de ambos os países favorece a 

legitimação da organização no exterior. É válido destacar, então, que aquelas 

atuantes em mais de um ambiente institucional, operam de acordo com regras e 

normas particulares de cada um deles, influenciando em sua estrutura interna 

(Kostova & Dacin, 2008). 

Portanto, que os aspectos institucionais desempenham um papel 

representativo na dinâmica internacional das organizações. Elas moldam suas ações 

e estratégias de acordo com o mercado em que atuam e dos recursos disponíveis, e 

ao mesmo tempo, conciliam suas práticas com as regras e normas de diferentes 

ambientes institucionais (Rocha & Avila, 2015). Neste sentido, o ambiente institucional 

de diferentes países pode influenciar a adoção das práticas sustentáveis, a partir do 

qual as ações da organização poderão ser um fator de impulso ou uma barreira para 

a internacionalização (Kostova & Dacin, 2008; Rocha & Avila, 2015). 

Tendo em vista que o ambiente institucional é moldado com base na 

perspectiva social de onde a organização atua, autores como Campbell (2007); 

Ivanova, (2013) e; Marano & Kostova, (2016) desenvolveram os estudos mais 

representativos sobre as ações de Responsabilidade Social Corporativa e os efeitos 

da Sustentabilidade face as demandas do ambiente institucional. 

A literatura sobre sustentabilidade dentro da teoria institucional tem se 

mostrado mais descritiva do que analítica, focando no porquê as organizações adotam 

práticas sustentáveis. A área mais aprofundada, neste contexto, é a Responsabilidade 

Social Corporativa, haja vista que as ações sociais estão inseridas no tripé da 

sustentabilidade. Estas, de acordo com Rocha & Avila (2015), são moldadas pelos 

aspectos institucionais e podem determinar a postura sustentável das empresas de 

modo isomórfico. 
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As conferências e acordos internacionais são consideradas formas de 

governança global para o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, é a partir deles que 

irão se estabelecer as dinâmicas institucionais de cada país para inserir a 

sustentabilidade nas atividades de seus atores (empresas, associações, governo, 

etc.). Desta forma, as empresas buscam adequar suas atividades de acordo com as 

demandas dos agentes envolvidos, de modo a torná-las legítimas. Por isso, as 

práticas de sustentabilidade estão atreladas às pressões do ambiente institucional em 

que atuam. Ele influencia todo o processo de adoção e implementação até a 

divulgação destas ações, as quais podem partir de diversos motivadores, como será 

visto adiante (Ivanova, 2013). 

Do mesmo modo como as organizações do mesmo setor, pertencentes ao 

mesmo ambiente institucional, tendem a se tornar isomórficas em suas práticas 

organizacionais, com a sustentabilidade não é diferente. As organizações sofrem o 

mesmo tipo de pressão legal, normativa e social, desde que os problemas 

socioambientais se agravaram e os países precisaram adotar uma nova postura de 

produção. Por esta razão, as pressões normativas, regulatórias e cognitivas do 

ambiente tendem a aumentar a padronização racional das estratégias organizacionais 

voltadas para ações sustentáveis (Marano & Kostova, 2016).  

Existem estratégias organizacionais distintas e mecanismos de pressão que se 

embatem para que as empresas alcancem as demandas sustentáveis em diferentes 

regiões. Por isso, as normas internacionais, preconizadas principalmente por 

Organizações Internacionais (OIs) como o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), que por meio de acordos entre os países, desenvolve e aplica 

normas e regras internacionais que devem ser seguidas da forma mais igualitária 

possível pelas empresas de diferentes regiões, facilitando, desta forma, o alcance 

homogêneo da sustentabilidade mundial. E, a respostas destas ações são 

apresentadas, por exemplo, nos relatórios anuais, nos quais as empresas buscam 

demonstrar seu comprometimento com o tripé da sustentabilidade (Campbell, 2007; 

Rocha & Avila, 2013). 
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2.1.1 A dimensão institucional internacional da Sustentabilidade 

A partir da década de 1960, passou-se a discutir a necessidade de mudança 

no levante econômico, onde todos os atores internacionais (países, empresas, ONGs, 

etc), deveriam atentar com as questões ambientais e sociais. Os recursos naturais 

disponíveis que, no passado, eram tidos como infinitos, e ao mesmo tempo, as 

necessidades do ser humano aumentaram, hoje são claramente escassos e precisam 

ser preservados para as gerações futuras (Joseph, 2013). 

A atenção internacional com a preservação do meio ambiente começou a se 

intensificar a partir do lançamento do Relatório de Brundtland (1987), data 

relativamente recente face aos estudos sobre comércio, por exemplo. O relatório foi 

inspirado pelas discussões do Clube de Roma (1960) e, desde lá, encontros e 

documentos de relevância global vieram sendo desenvolvidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), a fim de garantir a implementação do conceito por parte dos 

países. 

Os principais encontros foram a Conferência sobre Meio Ambiente em 

Estocolmo (1972), a Rio-92 e a Rio+20, que estabeleceram regras para o uso 

sustentável dos recursos naturais e da sociedade por parte dos países. O resultado 

destas discussões é a assinatura de acordos e normas, dentre os quais estão: a 

Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; os 

Princípios para Administração Sustentável das Florestas; a Convenção da 

Biodiversidade; a Convenção sobre Mudança Climática e, mais recentemente; os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2016).  

Há também órgãos organismos específicos para o tema como o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC), cujo objetivos são: coordenar “os aspectos ambientais das catástrofes e 

conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, a eficiência dos 

recursos e as mudanças climáticas”. Já a Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável e; a Divisão para o Desenvolvimento Sustentável têm o papel de 

monitorar a implementação da sustentabilidade como uma questão social (ONU, 

2017).  
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As mudanças na arquitetura institucional podem ser consideradas sutis, porém 

com grande significância para a formação da arquitetura institucional dos países 

(Ivanova, 2013). As ações sustentáveis não podem ser independentes de país para 

país, por isso existem os regimentos internacionais para regulamentar as atividades 

de cada um, os quais atuam como formadores do ambiente institucional internacional 

voltado para o assunto.  

Contudo, cada país deve implementar suas práticas de acordo com suas 

individualidades, diante dos problemas econômicos, sociais e ambientais que 

enfrentam (Elkington, 1994; Sousa,2006). Isto pode ser traduzido, inclusive, pela 

diferença nas leis entre aqueles mais ou menos desenvolvidos, por exemplo, onde há 

visível disparidade. E, para conciliar estas diferenças, emergiram os projetos advindos 

das conferências internacionais.  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável é entendido como a ação de 

utilizar os recursos presentes sem comprometer as necessidades das futuras 

gerações (Relatório de Brundtland,1987). Com isto, passou-se a verificar que o 

alcance social e ambiental impacta nas responsabilidades do governo, das empresas 

e da sociedade (Barbieri, 2008) e, assim, o assunto passou a ser tratado como teoria. 

Assim, difundiu-se a teoria de sustentabilidade, a qual engloba três esferas:  a social, 

a econômica e a ambiental, (Elkington, 1994). Tais dimensões foram incluídas nos 

estudos acadêmicos mundiais, a fim de acompanhar a expansão da teoria, pois 

preservar o meio ambiente e o bem-estar social constituem uma prioridade de impacto 

mundial (Byrch et al, 2007) 

Autores como Sealy et al (2010), Singh & Debnat (2012) e Joseph (2013) 

defendem que com a intensificação das discussões sobre o tema, as empresas 

passaram a atuar conjuntamente com outras instituições como o governo federal, 

Organizações Internacionais (OIs) e Organizações Não Governamentais 

Internacionais (OINGs), além das AIPs. Com isto, a sustentabilidade contempla um 

conjunto de processos e padrões que buscam formas alternativas de utilizar os 

recursos naturais, de modo a suprir as necessidades da sociedade sem comprometer 

o futuro (Elkington, 1994). 

Antes do surgimento dos regulamentos internacionais, o assunto era tratado 

apenas como uma questão geradora de custos, cujos efeitos não traziam benefícios 
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a curto prazo (Barbieri, 2004). Mas, a década de 1980 trouxe pressões sociais e novas 

demandas corporativas, emergindo os chamados “selos verdes” (Hall, 2003), 

mudando a forma de fazer negócio. Por isso, nos últimos anos as empresas mudaram 

suas ações, visando as implicações de seus atos em todo o ciclo de produção tanto a 

nível doméstico quanto internacional (Sealy et al, 2010).  

A lógica empresarial atua sob uma tríplice perspectiva, envolvendo negócios, 

sociedade e meio ambiente, pois isto passou a ser fator de vantagem no cenário 

econômico e político (Kim, Kim, Kim, 2014). Portanto, a utilização de práticas 

sustentáveis por empresas é relevante não apenas para a sua colocação no mercado, 

mas para que continue tendo recursos naturais para produzir os insumos necessários 

a vida humana (Birkin, Polesie, Lewis, 2009; Souza, Dreher, Amal, 2007). 

Considerando as dimensões propostas pelo conceito de sustentabilidade, o 

importante é que as empresas pensem globalmente e ajam localmente (Barbieri & 

Cajazeira, 2008). Isto ocorre pois sua utilização traz benefícios para as empresas, tal 

qual destaque no mercado e diferenciação face aos concorrentes. Ademais, “muitos 

investidores já consideram a questão em suas decisões, pois sabem que os passivos 

ambientais estão entre os principais fatores que podem corroer a rentabilidade e 

substâncias patrimoniais das empresas” (Barbieri, 2004, p.110).  

A partir deste contexto macro, as organizações passaram a ter maior 

disposição para adotar práticas sustentáveis, especialmente as do setor agrícola, que 

é responsável pela produção de alimentos mundial. Por isso, o tópico seguinte traz 

uma revisão sobre as leis pressões específicas para o setor. 

 

2.1.2 Leis e pressões no setor agrícola 

Existem variadas condições institucionais que refletem nas decisões das 

empresas a agirem em prol da sustentabilidade global. Elas são dadas, por exemplo, 

por meio do monitoramento de suas atividades pelo Governo, ONGs, sociedade e, 

inclusive, outras corporações, os quais tendem a atuar de forma conjunta para 

formalizar suas práticas (Campbell, 2007). Por isso, os reflexos da postura sustentável 

têm atingido diretamente os negócios corporativos, haja vista que as práticas podem 
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ser explicadas por meio de sistemas políticos, financeiros, educacionais e culturais de 

cada país (Marano & Kostova, 2016). 

É importante ter um panorama das leis nacionais sobre meio ambiente, dentro 

das quais o setor agrícola deve se adequar. No Brasil, o principal órgão nacional 

responsável pela formulação dessas normas é o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Com base nas demandas institucionais, se desenvolveram leis que agem sobre as 

atividades agrícolas brasileiras, conforme resumido na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais leis ambientais brasileiras. 

Principais Leis Ambientais Brasileiras 

1 Lei do Parcelamento do Solo Urbano Lei nº 6.766 /1979. 

2 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 6.938 /1981. 

3 Lei de Agrotóxicos Lei n.º 7.802 /1989. 

4 Lei de Recursos Hídricos Lei nº 9.433 /1997. 

5 Lei dos Crimes Ambientais Lei nº 9.605 /1998. 

6 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza Lei nº 9.985 /2000. 

7 Lei de Gestão de Florestas Públicas Lei nº 11284 /2006. 

8 Novo Código Florestal Brasileiro Lei nº 12.651 /2012. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Instituto Brasileiro de Sustentabilidade (INBS). 

 

A Tabela 1 mostra oito das principais leis vigentes no Brasil relacionadas a 

preservação ambiental e a sustentabilidade da pecuária. E, para fiscalizar seu 

cumprimento, organismos como o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

e o IBAMA agem periodicamente para verificar se as mesmas estão sendo aplicadas 

e cumpridas em território nacional. O organismo responsável pelo estabelecimento 

destas regras no setor é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

que atua a partir de planos nacionais específicos para o setor, como é o caso da 

Política Agrícola, cujo objetivo é traçar os caminhos que a agricultura brasileira precisa 

seguir para se manter no padrão mundial (EMBRAPA, 2017; MAPA, 2017). 

Dentro da Política Agrícola encontram-se projetos específicos para as 

demandas de sustentabilidade, os quais determinam ações e atividades que precisam 

ser seguidas pelos elos das diferentes cadeias. Dentre os projetos do MAPA 

encontram-se: Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono); Rural 
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Sustentável (Agricultura sustentável para o desenvolvimento rural); Plano Agrícola e 

Agropecuário (Investimentos para o avanço da agropecuária); Pisacoop (Programa de 

Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em Cooperativismo e Associativismo 

Rural); Orgânicos (Promoção da produção orgânica vegetal e animal); ATER 

(Assistência Técnica e Extensão Rural); Agroenergia (Produção a partir de 

biocombustíveis); Produção Integrada (Adequação de sistemas produtivos para a 

geração de alimentos de alta qualidade); Tecnologia agropecuária (Investimentos de 

tecnologias no campo) e; Bem-estar animal (Ações que visam boas práticas de 

manejo) (MAPA, 2017). 

A dimensão sustentabilidade na pecuária brasileira parte da necessidade de 

saúde e bem-estar do animal, haja vista que se busca produzir alimentos com maior 

qualidade e sem riscos à saúde humana, além de menor sofrimento do animal no 

momento do abatimento (EMBRAPA, 2017). A competência de fiscalização é dos 

departamentos da Secretaria de Defesa Agropecuária (DAS), cujo fomento parte da 

Coordenação de Boas Práticas e Bem-estar Animal (CBPA) (MAPA, 2017). É a partir 

desta perspectiva que se chega a questão da rastreabilidade, que é uma pressão – 

inclusive de sustentabilidade – existente e, exigida pelos órgãos institucionais na 

cadeia produtiva da pecuária. 

A rastreabilidade surgiu a partir da necessidade de verificação da sanidade do 

produto que estava circulando ao redor do mundo, após inúmeros casos de doenças 

como febre aftosa, vala louca e gripe aviária, que estariam ligadas ao mau manejo da 

pecuária (Castro et al, 2016). Casos como estes passaram a preocupar os 

consumidores em relação a qualidade dos alimentos e, resultou na mudança do setor 

produtivo. Hoje a rastreabilidade é um processo que perpassa o acompanhamento de 

identificação, coleta, controle e rastreamento da vida do animal, incluindo manejo 

sanitário, nutritivo e reprodutivo. A partir deste processo, é possível associar o produto 

(carne) ao seu animal gerador, além do produtor responsável (Gomes, 2012). 

O principal mecanismo utilizado para a fiscalização é o Sistema Brasileiro de 

Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina (SISBOV), cujo objetivo é 

“identificar, registrar e monitorar, individualmente, todos os bovinos e bubalinos 

nascidos no Brasil ou importados” (Lima et al, 2007, p.2), por meio de procedimentos 

e ações voltadas para a segurança dos alimentos. No SISBOV são emitidos 
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certificados que afirmam se o produto está rastreado e apto para o consumo humano, 

dentro das diretrizes de bem-estar animal. Os documentos precisam ser ratificados 

por organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), tendo em 

vista a normatização internacional para o setor.   

Neste sentido, os produtores precisam mostrar que estão atuando com os 

pressupostos da sustentabilidade. Isto pode ser representado principalmente pelas 

ISOs que, além de serem um mecanismo de comando e controle, concedem normas 

às organizações. Eles asseguram o padrão das atividades, pois todas enfrentam as 

mesmas exigências (Tripoli & Prates, 2015). A International Organization for 

Standardization (ISO) é uma Organização Internacional que concede certificados de 

qualidade de diversas áreas, dentre elas business e meio ambiente. Os standards são 

documentos de normatização mundial que servem de guidelines para auxiliar no 

desenvolvimento de produtos e serviços de forma segura (ISO, 2016). Desta forma, 

os certificados comprovam que determinado produto/serviço foi desenvolvido 

corretamente e com qualidade. 

Portanto, nos negócios internacionais, obter os ISOs pode servir como 

estratégia para reduzir custos e minimizar erros, além de a organização poder atingir 

novos mercados com maior poder de barganha. Para a finalidade esta pesquisa, os 

principais ISOs que podem ser citados são: ISO 9000 – Quality management; ISO 

14000 – Environmental management; ISO 26000 – Social responsibility (Fumagalli, 

Corso, Silva, 2010). Estas normas fornecem condições compatíveis para as empresas 

que operam em nível global, configurando uma nova forma de governança para o meio 

ambiente em International Business(Tripoli & Prates, 2015). 

Atores não estatais, como é o caso das empresas agrícolas, têm participado de 

forma cada vez mais ativa nos encontros sobre sustentabilidade (Ivanova, 2013). Isto 

mostra que as instituições internacionais têm progredido no alcance de novos setores 

essenciais para o avanço do Desenvolvimento Sustentável, bem como para as 

discussões de cooperação e diálogo entre os diversos agentes. É a partir da 

participação nestes encontros, por exemplo, que o setor agrícola consegue 

desenvolver políticas voltadas para o melhoramento da produção (Agroanalysis, 

2015).  
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2.2 O PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE PRIVADO (AIPS)  

Os estudos sobre Associações, no âmbito de mercado, partem do pressuposto 

de ações coletivas, cujo interesse comum dos membros é maximizar sua capacidade 

de atuação no mercado de forma conjunta (Conejero, 2011). O interesse pelo tema 

na área acadêmica brasileira se intensificou a partir da década de 1990, com o 

processo de desregulamentação econômica, quando as associações passaram a 

desenvolver um papel de coordenação face ao aumento de competitividade, atuando 

especialmente no setor agrícola (Machado Filho, Mizumoto, Zylbersztajn, 2006). 

Define-se associação como uma das formas de organização presentes no 

mercado, cuja formação parte da ação voluntária de seus membros, a fim de partilhar 

os custos e os benefícios barganhados, além de reduzir as barreiras predominantes 

na atuação isolada (Oslon, 1999). Este tipo de estrutura se justifica pelo papel de 

buscar reduzir os custos resultantes das falhas de mercado, por meio da cooperação.  

A perspectiva teórica do papel das Associações de Interesse Privado parte da 

lógica de ações coletivas, com base na motivação que leva os agentes a se 

aglutinarem em um grupo (Oslon, 1965). O autor sugere que esta motivação ocorre 

pelos interesses comuns entre as organizações, especialmente em relação a 

competitividade, cujo nível de lucro pode ser maximizado. Neste sentido, o papel das 

AIPs é agir junto às empresas em prol de seus interesses, por meio da pressão para 

alterar as regras do jogo, o que incorre em menores custos (Castro el al, 2016). 

A partir das mudanças institucionais e competitivas que ocorreram nas 

atividades de comércio, como a desregulamentação do mercado, as AIPs assumiram 

um papel estratégico na defesa dos interesses de seus associados (Saes, 2000). 

Houve também mudanças relacionadas a sustentabilidade, o que motivou a inserção 

de novos agentes na difusão das ações sustentáveis, principalmente devido à 

complexidade do tema, tendo em vista todas as dificuldades e benefícios envolvidos 

no processo. As mesmas, podem também ser amenizadas pelas ações coletivas 

(Barra, Oliveira, Machado, 2007).  

Neste contexto, o papel desempenhado pelas AIPs é pressionar o 

estabelecimento das regras do jogo (ambiente institucional) e monitorar as ações de 
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seus membros, o que pode resultar em mudanças organizacionais e estratégicas 

(Machado Filho, Mizumoto, Zylbersztajn, 2006). Este é o foco de análise desta 

pesquisa, haja vista que dentro das mudanças sobre sustentabilidade na pecuária, as 

AIPs passaram a desempenhar um papel basilar na coordenação desta dimensão 

dentro da cadeia da pecuária brasileira, como é o caso do GTPS, que será detalhado 

no Capítulo 4.  

Existem três tipos de Associações de Interesse Privado, as quais se 

diferenciam pelo seu escopo e atuação. Podem ser elas: horizontais; verticais e; 

transversais. As Associações Horizontais se caracterizam por agrupar firmas de um 

mesmo setor produtivo, de modo a aumentar seu poder de competição no mercado. 

As Associações Verticais buscam alinhar a cadeia produtiva em torno do controle de 

um tema específico. E, as Associações Transversais relacionam diferentes setores e 

cadeias produtivas na coordenação de diferentes aspectos (Saes, 2000).  

É de interesse desta pesquisa, analisar o papel das Associações Verticais na 

pecuária, haja vista que existem associações voltadas especificamente para a 

implementação da sustentabilidade em toda a cadeia, como é o caso do GTPS, 

auxiliando a adoção de práticas sustentáveis por parte de seus membros (Barra, 

Oliveira, Machado, 2007). 

A principal função das AIPs está na produção de bens coletivos, por meio de 

ações voltadas para seus membros (Conejero, 2011). Contudo, para que ela possa 

contribuir efetivamente com seus membros, estratégias e o objetivos precisam estar 

alinhados, haja vista que cada um tem um papel importante nos interesses coletivos. 

Desta forma, os benefícios coletivos oferecidos se concentram nos retornos 

econômicos que emergem das ações promovidas pelas AIPs (Castro et al, 2016). 

Tendo em vista que os retornos econômicos não são mais suficientes para 

algumas organizações se estabilizarem no mercado, pois precisam atender a outras 

demandas, como as de sustentabilidade. Com isto, esta pesquisa sugere que se a 

AIP possui uma estrutura de governança baseada na sustentabilidade, os seus 

associados passam a incorporar esta forma de gestão. Isto se deve ao fato de que as 

estratégias da AIP precisam estar alinhadas às de seus membros. Portanto, o tema, 

sendo hoje uma dimensão necessária para o maior acesso a mercados, ambos, AIPs 
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e firmas precisam pensar de forma coletiva para alcançar melhores resultados, 

voltados para esta perspectiva.  

Até o momento, os principais estudos sobre o papel das AIPs no Brasil foram 

desenvolvidos por Machado Filho, Mizumoto & Zulbersztajn (2006), Conejero (2011); 

Barra & Machado (2006) e Barra, Oliveira & Machado (2007). Além de Ricciardi et al 

(2014) e Castro et al (2016) que mais recentemente, analisaram o papel das AIPs 

como forma de governança no setor agrícola.  

O objetivo principal da presente pesquisa, é avançar na literatura sobre o papel 

das AIPs no contexto da sustentabilidade, haja vista que até então não foram 

encontrados trabalhos discutindo o assunto, ao mesmo tempo em que emergiram 

associações que trabalham especificamente na implementação de uma nova 

dimensão – sustentabilidade – necessária na estratégia de seus membros. Este é o 

caso do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), que será analisado a 

partir do referencial teórico apresentado. 

 

2.3 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE NA 

PECUÁRIA 

Estrutura de governança é um termo desenvolvido a partir da teoria de custo 

de transação que representa os arranjos institucionais que buscam organizar as ações 

econômicas (Kimura, Pereira & Kerr, 2012). Sua principal definição foi desenvolvida 

por Oliver E. Williamson (1986), como uma “matriz institucional na qual as transações 

são negociadas e executadas” (p.105). A partir desta definição puramente econômica 

e ampla, Furubotn & Richter (1998) expandiram o conceito de forma mais específica, 

onde a empresa é considerada uma estrutura de governança. Neste sentido, a 

empresa age como uma estrutura de governança quando, de forma hierárquica, 

viabiliza transações que antes seriam determinadas pelo próprio mercado e, assim, 

desestimula conflitos (Parente, 2013). 

Dada a ligação de estruturas de governança com ambiente institucional, 

verifica-se que este último dita as regras do jogo da sociedade, enquanto as estruturas 

de governança estão inseridas nesta sociedade e, agem organizando transações 

específicas de determinada área, levando em consideração leis, normas e 
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regulamentações que afetam sua atuação no mercado (Furubotn & Richter, 1998). Ou 

seja, as estruturas de governança são o arcabouço onde as transações se 

desenvolvem de forma específica, de acordo com o ambiente institucional (Kimura, 

Pereira & Kerr, 2012). A relação entre ambiente institucional e estruturas de 

governança é mútua, podendo ocorrer de duas formas: instrumental ou estratégica. A 

primeira é quando se busca melhorar o desempenho das ações da empresa, já a 

estratégica promove mudanças mais amplas, afetando diferentes estruturas (Furubotn 

& Richter, 1998). 

Para falar de estruturas de governança na pecuária, primeiramente é 

necessário explicar o que é um sistema agrícola. Estudado também como Sistema 

Agroindustrial (SAG), ele é formado pelos agentes que envolvem um setor agrícola, 

dentre os quais se encontram diferentes organizações (empresas do varejo, 

indústrias, associações, entre outros) e instituições (governo e agentes de controle) 

(Zylbersztajn, 1995). Entre elas existem relações contratuais que levam ao 

funcionamento efetivo da cadeia. No caso da pecuária, cadeia de análise desta 

pesquisa, o SAG corresponde ao fluxo de relações entre os agentes, desde a 

produção dos insumos até a chegada aos consumidores (Parente, 2013), conforme 

Figura 2.  

Figura 2 – SAG da Carne bovina brasileira. 

 

Fonte: Pitelli, 2004. 
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A partir da Figura 2, é possível verificar que existem inúmeras conexões entre 

os diferentes elos da cadeia, cujos contratos dizem respeito a diferentes transações 

que possuem custos e, por isso, precisam ser coordenados. Neste sentido, a 

coordenação acontece por meio da estrutura de governança que se desenvolve ao 

longo de toda a cadeia da pecuária para que os custos e as falhas nos contratos sejam 

gerenciados e, assim, reduzidos (Zylbersztajn, 1995). Contudo, dentro deste processo 

encontra-se a questão da sustentabilidade que, pelos fatores já mencionados 

anteriormente, entra no fluxo da pecuária como um aspecto a ser levado em conta por 

todos os elos da cadeia. 

No Brasil, o tema sustentabilidade ainda foi pouco explorado conjuntamente 

com as análises sobre estruturas de governança. Porém, diante do exposto, pode-se 

verificar como o assunto está sendo discutido em todos os elos da cadeia, mas de 

forma separada. Ou seja, em cada elo, é evidente que há a inserção do conceito de 

sustentabilidade e, para alinhar as ações da organização ao ambiente institucional e 

às estratégias de mercado, em que ela está inserida, utiliza-se a estrutura de 

governança, a fim de prover ações transacionais específicas, que sejam 

correspondentes ao escopo de Desenvolvimento Sustentável (Bragato et al, 2007; 

Kimura, Pereira & Kerr, 2012).  

Diante disto, pode-se identificar que as estruturas de governança para a 

questão também podem ocorrer de forma estrutural e estratégica, haja vista que as 

transações desta área ocorrem tanto para melhorar o desempenho da organização 

face às demandas institucionais (instrumental), quanto para modificar suas ações. 

Portanto, acredita-se que as práticas sustentáveis podem ser incorporadas nas mais 

diversas organizações, por meio de condições institucionais mais adequadas com 

soluções de cooperação. Desta forma, vê-se que as organizações adotam práticas 

sustentáveis através de seus gestores, os quais transmitirão a postura sustentável 

para os demais envolvidos, em busca de desenvolvimento econômico e social 

(Bragato et al, 2007; Parente, 2013). 

Até o momento, identificou-se que a sustentabilidade ainda é pouco estudada 

dentro das análises de estruturas de governança. A maior deles parte dos aspectos 

financeiros das empresas. Outra parte envolve a coordenação de determinado SAG 
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como um processo a ser considerado ao todo, envolvendo todos os fluxos existentes 

na cadeia. Isto é, evidenciado, por exemplo, pelos estudos de Corrêa e Silva (2006); 

Kimura, Pereira e Kerr (2012) e; Parente (2013), os quais foram inspirados por 

Zylbersztajn (1995). Especificamente sobre sustentabilidade não foi encontrado 

nenhum estudo conjunto, contudo, Bragato et al (2007) analisa a estrutura de 

governança da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no setor sucroalcooleiro.  

É a partir desta lacuna que esta pesquisa vai buscar identificar como pode 

haver uma estrutura de governança específica para a sustentabilidade na pecuária 

brasileira. Ademais, é com esta proposição que se chega ao papel desenvolvido pelas 

Associações de Interesse Privado (AIPs). Elas são um agente que fazem parte do 

SAG da pecuária e podem agir como uma forma de gestão que vai coordenar os fluxos 

de transações específicas, como é o caso da sustentabilidade. Por isso, o papel das 

AIPs vai ser caracterizado no tópico a seguir. 

 

2.4 AS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

De acordo com a Teoria do Triple Botton Line (Elkington, 1994), as estratégias 

sustentáveis precisam considerar ações de forma multidimensional, envolvendo 

atitudes do ponto de vista financeiro, social e econômico. Tais ações devem, ao 

mesmo tempo, atender as demandas de todos os envolvidos no processo, 

configurando um ambiente de extrema complexidade (Bansal, 2005; Byrch et al, 

2007). Isto mostra que a implementação de práticas sustentáveis não é tão simples 

quanto parece, especialmente por este se tratar de um fator que agora pode ser 

decisivo nos lucros e na performance da empresa tanto em âmbito doméstico quanto 

internacional (Virakul, 2015).  

A partir das transformações do Sistema Internacional (SI) a partir do séc. XX, o 

qual foi marcado pela intensificação das negociações internacionais, surgiram novos 

desafios globais como a questão da sustentabilidade, que precisavam ser superados 

por todos os atores. Por esta razão, as organizações buscavam dar respostas às 

novas demandas mundiais, passando a modificar seus produtos e processos e, a fim 

de utilizá-los de forma sustentável, de modo a produzir em larga escala sem trazer 

danos à sociedade futura (Joseph, 2013).  
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O processo de transição de ações puramente econômicas para sustentáveis 

acontecem no interior da empresa, bem como dos indivíduos que a compõem interna 

e externamente, de forma sinérgica, haja vista que a organização não sobrevive sem 

os indivíduos e vice-versa (DiMaggio & Powell, 1983). Ademais, as empresas estão 

imersas em um mercado extremamente competitivo, em uma situação complexa, 

onde os gestores precisam tomar decisões que definam a postura da companhia 

diante dos seus concorrentes (Cruz, Pedrozo, Estivalete, 2006).  

Diante disto, verifica-se que a sustentabilidade se tornou estratégica. Isto se 

deve há questões institucionais, como já identificado, pois existem países que 

possuem regras sólidas e efetivas em relação ao meio ambiente, tornando-se um 

mercado mais difícil de ser penetrado, como é o caso da Alemanha, por exemplo 

(Barbieri, 2004). Em contraposição, existem países, como o Brasil, que até possuem 

leis rígidas de preservação ambiental, mas a fiscalização continua falha, facilitando o 

descumprimento de determinadas regras, por parte de empresas estrangeiras 

(Cajazeira & Barbieri, 2005).  

Existem diversos encontros internacionais que contam com a presença de 

inúmeras empresas multinacionais (MNEs), os quais são dedicados especialmente à 

discussão de novas ações sustentáveis, com o intuito de trocar conhecimento a 

respeito da implementação do tema como forma de obter retornos benéficos a todos, 

sem deixar de obter lucros. A exemplo disto temos o Projeto Sigma e o Global 

Reporting Initiative. Neles, as decisões tomadas pelos países, fizeram com que as 

MNEs – de acordo com as leis ambientais de seu país – se enquadrassem nos 

critérios ambientais internacionais. Isto porque, diante do discurso sustentável que 

emergiu nos últimos anos, atender às demandas ambientais é um novo desafio para 

que as organizações possam se manter no mercado, uma vez que a mentalidade da 

população consumidora também mudou (Husser et al, 2012; Murthy, 2012). 

O conceito de sustentabilidade é um termo que precisa ser incorporado pelas 

empresas como práticas (Trim & Lee, 2008). Por isso, é importante destacar que as 

estratégias de sustentabilidade partem de uma estrutura específica que foi 

desenvolvida ao longo dos anos nas organizações, a partir do aumento da 

necessidade de coordenar as ações sustentáveis (Murthy, 2012).  
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O conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) parte do 

pressuposto de que “todos devem se preocupar a assumir os seus atos” (Souza et al, 

2007, 195). Por isso, a teoria fala em atender às exigências da Responsabilidade 

Social e Socioambiental em um processo global que visa utilizar alternativas que 

reduzam os impactos ambientais de seus processos produtivos (Husser et al, 2012).  

A RSC se refere a gestão da responsabilidade social dentro de uma empresa, 

sendo a responsável pelos programas e ações, onde não só os interesses dos 

stakeholders são importantes, mas da comunidade como um todo (Kim, Kim, Kim, 

2014). É neste sentido que esta esfera se torna importante para o presente estudo, 

haja vista que o tema propicia a aplicação da sustentabilidade no ambiente 

empresarial. Desta forma, autores como Persic & Persic (2016), acreditam que é 

necessário que haja alterações em seu processo produtivo empresarial que estejam 

voltados para a sociedade e o meio ambiente. 

Segundo Husser et al (2012), os conceitos de RSC podem ser inseridos de 

duas formas nas empresas. A primeira envolve questões externas, que partem dos 

órgãos reguladores, a fim de exigir determinadas ações, como visto na teoria 

institucional. Já o segundo, parte da própria empresa (gestores), os quais agem de 

forma benéfica não somente para a organização, mas para a sociedade como um 

todo. A junção destes dois níveis reflete positivamente tanto na empresa, que ganha 

mais reconhecimento, lucro e destaque, quanto a sociedade, que recebe produtos e 

serviços que não comprometerão as gerações futuras.   

De acordo com Persic & Persic (2016), Responsabilidade Social corporativa 

(RSC) e Governança Corporativa são conceitos criados para alertar e auxiliar as 

empresas a resolveram novas questões que vão além do âmbito financeiro. Logo, 

fatores como a sustentabilidade agora são determinantes para o sucesso das 

organizações face aos novos desafios globais. Portanto, “a Responsabilidade Social 

Corporativa e o Desenvolvimento Sustentável são assuntos estratégicos para os 

negócios no séc. XXI” (Sousa, 2006, p.752). 

Diste disto, verifica-se que a sustentabilidade pode promover resultados em 

diferentes áreas das organizações, dentre elas na relação da empresa com os 

stakeholders e a comunidade, de modo que todos possam ser beneficiados. Por isso, 

as empresas desempenham um papel de suma importância na sociedade, haja vista 



37 
 

que são as responsáveis pela produção dos bens e serviços necessários a vida 

humana (Husser et al, 2012).  

Diante da ascensão da demanda por sustentabilidade, as empresas foram 

vistas como vilãs, pois são as que mais poluem, geram resíduos e degradam o meio 

ambiente (Kim, Kim, Kim, 2014). Esta se tornou uma das razões para que elas 

busquem mudar a sua postura, inserindo a sustentabilidade em sua dinâmica interna. 

Contudo, para que estas ações sejam efetivas, as empresas precisam agir em todos 

os seus setores, inserindo medidas como as propostas por Barbieri (2004): produção 

limpa; ecoeficiência; ecodesign; sobrevivência sustentável. Assim, as empresas 

estarão atuando de forma a retribuir a sociedade – que lhe “fornece” matéria-prima – 

com produtos, serviços e ações que impactam positivamente na vida das pessoas e 

reduzem os danos ambientais. E, é neste aspecto que o conceito de RSC atua como 

instrumento de alcance da sustentabilidade. 

A RSC, está ligada a três ações sequenciais, tais como controle, prevenção e 

incorporação de estratégias ligadas ao meio ambiente, tendo impacto direto na 

dinâmica empresarial. Estes elementos refletem nos custos de produção, que são 

reduzidos, além de se tornarem elementos de diferenciação para a empresa (Barbieri, 

2004). Por esta razão, as empresas passaram a evoluir seus processos em busca da 

excelência nos negócios, deixando de focar apenas nos resultados e agora 

repensando os processos. A sustentabilidade agora faz parte da definição de sucesso 

nos negócios, não podendo mais ser vista somente como um add-on nos negócios e 

sim como um elemento essencial que agrega valor às estratégias da empresa (Kim, 

Kim, Kim, 2014). 

Na década de 1990, as estratégias das empresas brasileiras passaram por 

significativas mudanças, a fim de inserir o país nas demandas da economia global. 

Diante disto, a responsabilidade social corporativa ganhou força e se tornou um fator 

estratégico de competitividade, cujas ações repercutem na imagem da empresa com 

seus stakeholders. Além disso, internacionalizar estas ações resulta na adoção de 

padrões sociais e ambientais claros, pois hoje elas são diretamente influenciadas 

pelos processos de normatização e demandas do consumidor a nível mundial (Sousa, 

2006; Sousa, Dreher, Amal, 2007). 
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Diante disto, pode-se verificar que no âmbito da internacionalização, a 

sustentabilidade é tida como uma questão de nível macro, haja vista que a empresa 

adota estruturas e ações relacionadas a aspectos sociais, econômicos e ambientais 

que precisam estar em consonância com as ações de outros países. Além disso, esta 

não é uma atividade “isolada” da empresa, pois envolve todas as esferas da sociedade 

– inclusive em âmbito internacional – desde as conferências até o consumidor final.  

Portanto, os processos de Responsabilidade Social Corporativa ainda precisam 

de ajustes, apesar dos avanços nos últimos anos, pois envolve a assídua participação 

de diferentes stakeholders, tanto internos quanto externos à empresa e ao país, além 

de estarem ligados ao comportamento ético dos negócios, ao integrar os anseios da 

comunidade com as intenções dos stakeholders em um processo gradual a nível 

global (Husser et al, 2012). 

Como foi visto neste tópico, as estratégias de sustentabilidade acontecem por 

um setor específico das empresas, traduzido pelas ações de Responsabilidade Social 

Corporativa. Esta necessidade de desenvolver uma gestão específica para implantar 

práticas que viram estratégias de mercado são consideradas formas de governança, 

cujos gestores vão coordenar as ações de sustentabilidade de forma que esteja 

alinhada com as demandas da empresa (Parente, 2013). E, é com a finalidade de 

caracterizar as estruturas de governança que podem atuar no setor da pecuária 

brasileira que se desenvolve o tópico a seguir. 

 

2.5 DISPOSIÇÃO PARA ADOTAR (WILLINGNESS TO ADOPT) PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS NO AGRONEGÓCIO 

A fim de reverter as consequências negativas que a agricultura convencional 

vinha trazendo para o meio ambiente e, consequentemente para a sociedade futura, 

diferentes formas de sistemas agrícolas emergiram a partir da década de 1990, como 

alternativa para alcançar o objetivo de ser economicamente lucrativo, ambientalmente 

correto e socialmente responsável, conforme os pressupostos da sustentabilidade 

(Alonge & Martin, 1995). 

Há a necessidade de um novo padrão de produção, que esteja direcionado ao 

uso racional dos recursos naturais existentes. Para que isto aconteça, a organização 
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precisa estar engajada como um todo, reconhecendo a importância da adoção de 

práticas com resultados significativos (Salles et al, 2013; Tittoto, 2014). A partir desta 

perspectiva, este item tem a intenção de fazer uma revisão da literatura sobre a 

adoção de práticas sustentáveis no agronegócio e, assim, identificar quais são os 

motivadores para que isto ocorra no setor de carnes do Brasil. 

O termo prática é definido pelo dicionário de língua portuguesa como “a 

aplicação das regras e dos princípios de uma arte ou de uma ciência”. O termo 

adoção, por sua vez, significa “escolher, preferir, seguir ou tomar como critério por 

aceitação” (Michaellis, 2017). Neste sentido, a adoção de práticas sustentáveis se 

define como ações escolhidas com a intenção de reduzir os impactos das atividades 

que usam recursos naturais. 

Devido às mudanças nas demandas internacionais sobre Desenvolvimento 

Sustentável, nos últimos anos os estudos sobre o tema aumentaram relativamente. 

Por isso, existe uma variedade de estudos nacionais e internacionais sobre a adoção 

de práticas sustentáveis no setor agrícola, mostrando as diferentes técnicas que 

podem ser incorporadas ao processo produtivo de uma organização do setor. A 

Tabela 2 reúne algumas das principais práticas de sustentabilidade adotadas na 

agricultura brasileira em 2014, segundo do MAPA e da EMBRAPA. 

 

Tabela 2 – Principais práticas de sustentabilidade utilizadas na agricultura brasileira 

no ano de 2014. 
 

Principais práticas de sustentabilidade adotadas na agricultura 
brasileira 

1 Adubação verde 

2 Agricultura de precisão 

3 Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

4 Manejo de dejetos de aves e animais 

5 Manejo de irrigação por gotejamento 

6 Manejo integrado de pragas 

7 Recuperação de áreas devastadas 

8 Redução do uso de recursos naturais 

9 Reciclagem 

10 Sistema de plantio direto 

Fonte: EMBRAPA (2017); MAPA (2017). 
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A adoção de práticas como estas têm o foco básico de reduzir os danos ao 

meio ambiente e as emissões de gases causadores do efeito estufa, principalmente 

(Tittoto, 2014; Da Cunha, 2011). Contudo, existem fatores que influenciam a adoção 

destas práticas, haja vista que é uma decisão gerencial que vai gerar custos e os 

resultados são a longo prazo. Por esta razão há a necessidade de se manter uma 

estrutura de governança específica para a sustentabilidade, como será visto no item 

a seguir. 

Durante os anos de 2011 e 2014, houve um aumento significativo na produção 

acadêmica sobre adoção de práticas sustentáveis em organizações do setor agrícola. 

Dentre elas encontram-se, por exemplo, Leal (2011) que analisa a adoção de práticas 

sustentáveis em empresas de diferentes setores. Já Gomes e Tortatto (2011) 

analisaram como adoção das práticas sustentáveis podem ser usadas como 

vantagem competitiva no mercado. E, Paes (2011) analisas as atitudes da 

implantação de um sistema de gestão ambiental dentro de empresas. Pode-se 

verificar então, que os estudos iniciais sobre a adoção de práticas sustentáveis parte 

da perspectiva empresarial como uma necessidade de uma nova dimensão a ser 

pensada e gerenciada pelas organizações. 

Diferentemente, Bernardo e Camarotto (2012) analisaram práticas específicas 

de sustentabilidade que são adotadas por empresas paulistas produtoras de madeira. 

Enquanto isto, Salles et al (2013); Abdala (2013) e Tittoto (2014) desenvolveram 

estudos sobre o tema, a partir da perspectiva tecnológica, haja vista que a criação de 

sistemas sustentáveis envolvem cada vez mais o uso de tecnologias específicas. Com 

isto, pode-se notar que a tecnologia é outro ponto a ser considerado pelas 

organizações que se dispõem a lidar com o meio ambiente e com a sociedade de 

forma sustentável e eficiente.  

Tendo em vista as abordagens apresentadas por estes estudos, a presente 

pesquisa se diferencia dos demais em seu escopo principal. É sabido que há a 

necessidade de as empresas adotarem práticas sustentáveis em sua gestão, contudo, 

existem fatores que influenciam diretamente esta decisão. É com esta perspectiva que 

a presente pesquisa se concentra em três principais fatores: institucionais, 

estratégicos e de governança, haja vista que estes se mostram os mais determinantes 

para a adoção das práticas sustentáveis na pecuária brasileira a partir do papel 
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desenvolvido pelas Associações de Interesse Privado (AIPs). Por esta razão, os 

tópicos seguintes trazem uma revisão de cada um destes fatores.  

 

2.6 MODELO ANALÍTICO PROPOSTO 

Existem fatores motivadores que podem determinar a adoção de práticas 

sustentáveis na pecuária brasileira, como as que já são utilizadas e foram mostradas 

na introdução. Com isto, a literatura sobre sustentabilidade mostra que o Ambiente 

Institucional é um fator que vai inspirar as demais ações de sustentabilidade. E, a partir 

disto, o estudo propõe que as AIPs como o GTPS dispõem de uma estrutura de 

governança específica para a sustentabilidade que vai inspirar a gestão e a 

coordenação dessas práticas por parte de seus membros. Estes, por sua vez, tornam 

este fator estratégico, pois buscam manter a competitividade domésticas e ganhar 

mais mercado internacional. Cada parte desta análise partiu de bases teóricas 

apresentadas neste capítulo. O mesmo é ilustrado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Modelo analítico. 

 

Fonte: Produzido pela autora.  
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3 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa é considerada o segundo ponto mais importante de 

uma produção acadêmica, segundo Denzin & Lincoln (2006). Isto se deve ao fato de 

ela definir os instrumentos corretos a serem utilizados pelo pesquisador, bem como 

passar as informações para o leitor da melhor forma possível, dependendo do 

problema de pesquisa e do objetivo da mesma. Desta forma, Creswell (2010) propõe 

que a metodologia de pesquisa qualitativa se baseia em textos contidos em diferentes 

estratégias, pois é mais flexível e pode variar de acordo com o objetivo do 

pesquisador.  

De modo a responder ao questionamento norteador desta pesquisa, 

apresentado anteriormente, o trabalho será desenvolvido com base em sua 

relevância, tipo de pesquisa, abordagem metodológica, método de pesquisa, bem 

como técnicas de coleta e análise de dados, conforme representação visual do 

percurso metodológico do trabalho, na Figura 3. 

 

Figura 3 – Percurso Metodológico. 

 

Fonte: Adaptado de BIANCHI, 2015, p.31.  
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3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A abordagem metodológica utilizada neste estudo será a pesquisa qualitativa, 

por meio da estrutura apresentada por Creswell (2010) e Ferreira (2015), cuja 

característica é analisar um fenômeno da realidade com base em uma teoria já 

existente e, assim, gerar um novo olhar sobre este fenômeno. A etapa inicial da 

pesquisa qualitativa compreende o ambiente natural em que o pesquisador está 

inserido, onde é necessário identificar a abordagem a ser adotada na pesquisa 

(estudo de caso, etnográfica, fenomenologia, etc), além de traçar as estratégias de 

investigação de acordo com a abordagem adotada. Com isto, será possível apresentar 

informações chave sobre a pesquisa, bem como moldar as questões que nortearão a 

coleta e análise de dados (Creswell, 2010).  

Dado que a pesquisa é guiada com base no questionamento: qual o papel das 

Associações de Interesse Privado na adoção de práticas sustentáveis na 

internacionalização da pecuária brasileira? Os procedimentos metodológicos devem 

estar relacionados com as especificidades da pesquisa, neste caso, com objetivos 

específicos apresentados anteriormente. A intrínseca relação entre os objetivos e o 

procedimento metodológico pode ser resumido no Quadro 2.  

Quadro 2 – Relação entre objetivos e procedimentos metodológicos. 

OBJETIVOS 

Geral Analisar o papel das Associações de Interesse Privado na adoção de práticas 
sustentáveis na internacionalização da pecuária brasileira 

Específicos Apresentar as 
demandas 

institucionais 
(nacionais e 

internacionais) 
voltadas para a 
sustentabilidade 

na pecuária. 

Caracterizar as 
estruturas de 
governança 

para a 
sustentabilidade 
no agronegócio. 

Ilustrar o 
alinhamento 

de estratégias 
entre uma AIP 

e seus 
membros. 

Identificar os 
motivadores, 

as 
dificuldades 

e os 
benefícios 
de adotar 
práticas 

sustentáveis 
na pecuária. 

Especificar as 
principais 

práticas de 
sustentabilidade 

que estão 
sendo adotadas 

no setor. 

 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Metodologia Pesquisa 
bibliográfica e 
documental; 
Entrevistas. 

Levantamento 
de dados 

secundários; 
Entrevistas 

Levantamento 
de dados 

secundários; 
Entrevistas. 

Relação 
entre os 

casos com a 
pesquisa 

bibliográfica 
e 

documental. 

Relação entre 
os casos com a 

pesquisa 
bibliográfica e 
documental. 

Fonte: Adaptado de CONEJERO (2011), p.11.  
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3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

O método de pesquisa a ser desenvolvido é o Estudo de Caso, o qual parte de 

investigações empíricas que tem por objetivo principal investigar os limites entre um 

problema e as bases teóricas estabelecidas, de modo a analisar em profundidade este 

fenômeno (Yin, 2010). Portanto, para iniciar um estudo de caso, o pesquisador precisa 

identificar um fenômeno da vida real, o qual possa ser interpretado por uma ou mais 

correntes teóricas já existente de modo a sustentar sua ideia. O fenômeno 

apresentado nesta pesquisa é a adoção de práticas sustentáveis na cadeia da 

pecuária a partir do papel das AIPs, tendo em vista que este passou a ser um conceito 

incorporado às atividades das organizações a partir de motivadores como o ambiente 

institucional e a estratégia de internacionalização. 

Com base na concepção de Yin (2010), o Estudo de Caso pode se desenvolver 

em nível único, no qual se analisa um fenômeno a partir da realidade de uma única 

unidade de análise, ou casos múltiplos, onde se tem a perspectiva de um problema 

em mais de uma unidade de análise. Neste sentido, o Estudo de Caso Único será 

utilizado neste estudo de modo a se verificar o papel desempenhado pelas 

Associações de Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na 

internacionalização da pecuária brasileira. O caso diz respeito a uma Associação 

Vertical (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável – GTPS) que atua na busca pela 

implementação da sustentabilidade em toda a cadeia da pecuária. 

Um passo importante a ser considerado no desenvolvimento de um estudo de 

caso único é a preparação, cujo objetivo é ampliar o escopo da pesquisa. Ou seja, o 

investigador vai treinar o estudo de caso a partir de conhecimentos anteriores e o 

apoio teórico para, assim, elaborar um protocolo de estudo de caso, o qual criará 

subsídios para a condução da pesquisa. A Figura 4 mostra os principais passos para 

o desenvolvimento de um Estudo de Caso, de acordo com as proposições de Yin 

(2010). 
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Figura 4 – Passos e procedimentos de pesquisa multicasos. 

 

Fonte: Yin (2010). 

 

De acordo com Yin (2010) a primeira etapa do estudo de caso é definir e 

estruturar, conforme foi feito nesta pesquisa. Neste sentindo, o primeiro passo a ser 

desenvolvido é a definição do referencial teórico que servirá de subsídio analítico para 

a pesquisa, podendo o pesquisador, delimitar seu escopo de estudo. Neste caso o 

referencial teórico que embasou a pesquisa foi detalhado no Capítulo 2 e resumido na 

Quadro 1. Em seguida, o(s) caso(s) – ou unidade(s) de análise – devem ser escolhidos 

e, dado o objetivo desta pesquisa, optou-se por analisar o papel desenvolvido pelas 

AIPs no âmbito da adoção de práticas voltadas para a sustentabilidade e na defesa 

dos interesses estratégicos das organizações que representam, por meio de um único 

caso, que se mostra inovador na área.  

A segunda fase do estudo de caso corresponde a preparação, coleta e análise 

dos dados. Neste sentido, o caso foi verificado em profundidade, através de 

levantamentos de dados secundários e uma entrevista semiestruturada que ocorreu 

pessoalmente, conforme Protocolo de Estudo de Caso (Apêndice A) e Roteiro de 

Entrevista semiestruturado (Apêndice B).  Além da entrevista com o GTPS, ocorreram 

mais 5 entrevistas semiestruturadas com especialistas no setor da pecuária, com foco 

na sustentabilidade. 
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Cada entrevista gerou um relatório individual que foi armazenado em um banco 

de dados (ex.: word e excel). Em seguida, as entrevistas foram analisadas uma a uma 

e de forma conjunta, de modo a verificar se há convergência com o referencial teórico 

proposto, de acordo com as categorias e subcategorias de análise representados por 

ambiente institucional, estruturas de governança, estratégia, AIPs e, Desejo em adotar 

(Willingness to Adopt) práticas sustentáveis, conforme apresentado na Tabela 3. 

Todas as categorias emergiram da revisão da literatura e do referencial teórico 

apresentado. 

 

Tabela 3 – Matriz de amarração.  

Categorias Subcategorias Autores 

Ambiente 
Institucional 

Leis e Pressões MAPA; FAO; OMS (2017) 

Certificações Tripoli & Prates (2015); Fumagalli, Corso & 
Silva (2010) 

   

Estrutura de 
Governança 

Gestão Kimura et al (2012); Parente (2013) 

Coordenação Rosina et al (2008); Thielmann (2013); GTPS 
(2017) 

   

Estratégia Vantagem 
Competitiva 

Singh & Debnat (2012); Gomes & Tortatto 
(2011); Simionescu (2015) 

Internacionalização Sousa (2006); Ricciardi et al (2014); Da Cunha 
(2011) 

   

AIPs Papel Zylbersztajn & Machado Filho (1998); Barra, 
Oliveira & Machado (2007); Conejero (2011) 

 

WTA Sousa (2006); Rosina et al (2008); Da Cunha 
(2011); GTPS (2017) 

   

Adoção de 
práticas 

sustentáveis 

Motivadores Bernardo & Camarotto (2012); Abdala (2013); 
Tittoto (2014) 

Dificuldades Neill & Lee (2001); Carolan (2005); Arellanes 
& Lee (2013) 

Benefícios Hall et al (2009); Aidoo & Fromm (2015); 
Latawiec et al (2017) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A última fase do estudo de caso como método de pesquisa é analisar e concluir 

(YIN, 2010) e, abrange quatro etapas. A primeira delas diz respeito a conclusões entre 

o(s) caso(s), no caso deste estudo verifica-se a relação entre o caso único e as demais 

entrevistas. Nesta fase, os relatórios das entrevistas são analisados conjuntamente, a 

fim de se encontrar padrões e diferenças entre o papel desempenhado pelo GTPS, 

bem como nos motivadores da adoção das práticas sustentáveis por parte das 

organizações que fazem parte da Associação Vertical.  

Em seguida, se necessário, será feita a revisitação às teorias, haja vista, que 

das entrevistas podem ter surgido novas proposições teóricas que não estavam 

esclarecidas incialmente. Com isto, serão desenvolvidas as possíveis implicações 

teóricas, como resultado do caso analisado. E, por fim, será produzido um relatório 

final, relacionando os casos entre si e cruzando-os com o referencial teórico proposto, 

assim será possível desenvolver proposições teóricas exemplificadas por fenômenos 

reais. 

 

3.3 INSTRUMENTO E MÉTODO DE COLETA DOS DADOS 

A etapa de coleta dos dados é onde a pesquisa de campo se faz essencial em 

primeiro plano, haja vista que se define a forma pelas quais as evidências dos casos 

serão reunidas. Desta forma, deve-se seguir o protocolo do estudo de caso (Apêndice 

A), formulado anteriormente, utilizando o maior número possível de evidências para 

criar subsídios de análise e encadeá-las organizadamente. As principais fontes de 

evidências utilizadas em estudos de caso são: documentação; registro em arquivos; 

entrevistas; observações diretas; observação do participante e; artefatos físicos. Além 

disso, os casos devem ser escolhidos seguindo determinados critérios, a fim de que 

se alcance uma relação causal entre eles (Yin, 2010).  

Por esta razão, os dados desta dissertação serão coletados em três etapas: 1) 

levantamento de dados secundários com a análise dos documentos disponibilizados 

pela Associação e seus membros (sites, revistas, relatórios de sustentabilidade, etc) 

sobre o papel desenvolvido pelo GTPS na adoção das práticas sustentáveis, as quais 

já vem sendo adotadas na agropecuária brasileira; 2) entrevistas semiestruturadas 
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com a gestora responsável pela Associação e; 3) entrevistas semiestruturadas com 

especialistas do setor da pecuária, com foco naqueles que lidam diretamente com a 

área de sustentabilidade, a fim de identificar o papel desempenhado pelas 

Associações de Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária brasileira. O desenvolvimento é resumido na Figura 5. 

 

Figura 5 – Triangulação de dados e amostra final. 

 

Fonte: produzido pela autora. 

 

Este método de coleta ajuda na triangulação dos dados, a qual também servirá 

como validação do estudo. Creswell (2010) e Ferreira (2015) propõem que pesquisas 

acadêmicas devem passar pelo processo de validade e confiabilidade, a fim de 

reafirmar sua veracidade, bem como sua importância no meio acadêmico. Esta etapa 

irá evidenciar que os resultados são precisos e estão de acordo com diferentes 

pesquisas e projetos da mesma área. Por esta razão, os dados devem estar alinhados 

entre pesquisador, leitor e participante. Em estudos de caso, por exemplo, o 

pesquisador deve guardar todas as informações coletadas (ex.: transcrição de 

entrevistas) e comparar com outras pesquisas, pois estas informações serão 

trianguladas com outras fontes de coleta de dados e, se alinhadas, concedem validade 

a pesquisa (Ferreira, 2015). 

 

1 entrevista

GTPS

Dados 
secundários

6 Relatórios

5 entrevistas

Especialistas
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3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Conforme a estrutura apresentada nos itens anteriores, vale ressaltar, que esta 

pesquisa foi dividida em duas grandes etapas. A primeira etapa envolveu a mesma 

estrutura de estudo já apresentada (pesquisa bibliográfica, levantamento de dados 

secundários e, entrevistas semiestruturadas) com diferentes Associações Agrícolas 

brasileiras: ABIEC; BRF; CITRUS BR; CECAFE; UNICA e; GTPS, a fim de identificar 

qual setor e qual associação teria mais representatividade na adoção de práticas 

sustentáveis dentro do agronegócio brasileiro. 

Os resultados da primeira etapa da pesquisa mostraram que o GTPS é a única 

Associação Vertical que mantém toda a cadeia da pecuária estruturada para a busca 

pela implementação da sustentabilidade no setor agropecuário, cujos membros 

incluem outras organizações que fazem parte da cadeia da pecuária, isto a diferencia 

das demais associações e introduz às suas atividades uma nova abordagem sobre o 

papel das AIPs no mercado contemporâneo. Por esta razão, definiu-se que as demais 

Associações sairiam do escopo da pesquisa, a fim de alcançar resultados mais 

focados no único e mais representativo setor agrícola brasileiro. Neste sentido, a partir 

da análise da Associação Vertical GTPS, como unidade final de análise, se identificou 

que verificar a perspectiva de diferentes especialistas sobre o assunto, seria 

necessário para validar o papel da associação sobre a questão da sustentabilidade 

na pecuária.  

Desta forma, dentro da segunda etapa da pesquisa, já focada no GTPS, 

ocorreu o levantamento de dados secundários a partir dos relatórios de 

sustentabilidade de alguns dos associados do GTPS. Dentre eles se encontram: 

Associações de produtores; representantes da indústria; comércio e serviços; bancos; 

organizações da sociedade civil; organizações sindicais e trabalhadores e; outros. E, 

dentre estes, foram escolhidas indústrias que apresentam anualmente relatórios de 

sustentabilidade, haja vista que os demais como Associações de Produtores e 

representantes de comércio e serviços, por exemplo, não disponibilizam tais 

relatórios.  

Com isto, a etapa de levantamento de dados secundários inclui a análise dos 

documentos (físicos e online) disponibilizados pelo próprio GTPS, bem como os 

relatórios de sustentabilidade de duas indústrias associadas, Indústria A e Indústria B. 
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Dentre os seis representantes da indústria que são associados ao GTPS (ABIEC, 

Guarânia, Marfrig, Miverna, MARS Petcare e CICB)1, duas foram escolhidas, pois são 

as únicas que apresentam relatórios anuais de sustentabilidade, ajudando ainda a ver 

uma perspectiva diferente do GTPS, além da possibilidade de comparação entre as 

práticas de sustentabilidade que o grupo propõe e que de fato as empresas utilizam.  

Além disso, foi definida a utilização de entrevistas semiestruturadas com 

especialistas da área agropecuária e de sustentabilidade. Isto ocorreu pela 

necessidade de validação das atividades que foram descritas pelo GTPS, bem como 

das informações apresentadas pelos relatórios e documentos.  

A coleta de dados iniciou com uma entrevista semiestruturada com a 

Coordenadora Executiva do GTPS, a qual ocorreu pessoalmente, no escritório sede 

do grupo, no dia 14/10/2016 e teve duração de 1h 27min, cujo roteiro de entrevistas 

pode ser encontrado no Apêndice C.  

Em seguida, houve as entrevistas com os especialistas. A escolha destes se 

deu por meio do método de amostragem de Bola de Neve (Snowball Sampling), na 

qual se usa uma amostra não probabilística por meio de cadeias de referências, ou 

seja, solicita-se a cada especialista a indicação de um outro da mesma cadeia (Vinuto, 

2014). Nesta pesquisa, a seleção da amostra de especialistas iniciou com a busca por 

um especialista que faz parte de um dos associados ao GTPS e, a partir deste, 

chegou-se aos demais. Ao total foram entrevistados 5 especialistas, conforme Tabela 

4. 

Tabela 4 – Relação de entrevistas 

# Organização Entrevistado Cargo Data 
Entrevista 

Duração Via 

1 Paripassu Especialista 1 Diretor 
Comercial 

22/06/2017 11 min. Telefone 

2 Projeto Carne na 
Amazônia 

Especialista 2 Diretora 26/06/2017 19 min. Skype 

3 Associação dos 
Pecuaristas 

Especialista 3 Representante 27/06/2017 26 min. Pessoal 

4 ASSOCON  Especialista 4 Gerente 
Executivo 

13/09/2017 18 min. Telefone 

                                                           
1 ABIEC e CICB são Associações representantes de setores específicos como carne e couro, por isso, 

não apresentam seus próprios relatórios e sim de suas empresas associadas. As demais apresentam no site 

iniciativas de sustentabilidade, mas não relatório anuais específicos. 
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5 Agri BR Especialista 5 Presidente 19/09/2017 1h 34 min. Pessoal 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

Portanto, a amostra final desta pesquisa conta com três unidades: GTPS 

(coordenadora executiva); 6 Relatórios anuais de sustentabilidade das indústrias A e 

B (últimos três anos de cada uma) e; Especialistas da área da pecuária e de 

sustentabilidade, conforme Figura 5, no tópico anterior.   

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

A etapa de análise dos dados é quando o pesquisador utiliza estratégias para 

explorar os resultados apresentados na coleta de dados e apresenta-os em diferentes 

interpretações (Eisenhardt, 1989). Com isto, se faz necessário ter uma estratégia 

analítica como ferramenta principal, haja vista que o pesquisador examina a 

complexidade dos dados e coloca as informações em diferentes séries de 

interpretação, variando de acordo com o objetivo geral da pesquisa.  

Yin (2010) destaca quatro estratégias gerais utilizadas para a análise dos dados 

em estudos de caso: utilização de proposições teóricas; desenvolvimento da 

descrição do caso; uso de dados qualitativos e quantitativos; explanações rivais.  

Por fim, os dados foram analisados através da análise de conteúdo, proposta 

por Bardin (2011), a fim de verificar o papel desempenhado pelas Associações de 

Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na internacionalização 

da pecuária brasileira, por meio de Análise de Conteúdo.  

Esta análise foi feita com suporte do software ATLAS TI, de acordo com as 

categorias de análises geradas pelo referencial teórico apresentado anteriormente e 

as perguntas do roteiro de entrevistas, de acordo com a Tabela 5. O roteiro utilizado 

para as entrevistas com os especialistas pode ser encontrado no Apêndice B.  
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Tabela 5 – Categorias e roteiro de perguntas. 

Categorias Subcategorias Questões centrais 

Ambiente 
Institucional 

Leis e Pressões  Quais são as principais leis e pressões para a sustentabilidade 
vigentes na pecuária? 

Certificações  Por que seria um benefício/vantagem obter certificações de 
sustentabilidade? 

      

Estrutura de 
Governança 

Gestão  Existe uma estrutura de governança dentro da organização, 
que seja específica para a sustentabilidade? 

Coordenação  As associações podem ser consideradas uma forma de 
estrutura de governança para ajudar a coordenar as práticas de 

sustentabilidade na empresa? 

      

Estratégia Vantagem 
Competitiva 

 A adoção de práticas sustentáveis pode ser considerada 
estratégica na busca de vantagem competitiva? 

Internacionaliza
ção 

 A divulgação de relatórios mostrando a relação da organização 
com a sustentabilidade pode trazer ganho de mercado 

internacional? 

      

AIPs Papel  Qual o papel desempenhado pela associação na adoção de 
práticas sustentáveis? 

WTA  AIPs como o GTPS ajudam a despertar o desejo de adotar 
práticas sustentáveis na pecuária? 

      

Adoção de 
práticas 

sustentáveis 

Motivadores  Quais são os principais motivadores para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 

Dificuldades  Quais são as principais dificuldades para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 

Benefícios  Quais são os principais benefícios para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

A pré-análise é a etapa principal do desenvolvimento da análise de conteúdo. 

Isto se deve ao fato de ser a organização, de fato, de todos os materiais coletados, de 

modo a operacionalizar e sistematizar as ideias que norteiam a pesquisa. Na pré-

análise, a escolha dos documentos acontece a partir da “leitura flutuante” de todo 

material coletado, onde serão selecionados aqueles que se adequam as intenções da 

pesquisa, neste caso, o material disponibilizado pelas empresas e que envolvem a 

sua relação com a sustentabilidade foram criteriosamente selecionados. Essa escolha 

seguiu as regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, 

pois não se pode excluir os documentos de forma aleatória e, se a exclusão for 
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necessária, deve-se justificar tal ato, obedecendo os critérios de amostragem (Bardin, 

2011).  

Na análise de conteúdo, quando o material é codificado, se faz necessário o 

desenvolvimento de categorias. Neste sentido, a categorização corresponde a 

classificação dos elementos que irão compor o estudo. As categorias agrupam 

elementos que podem ser divididos em critérios semânticos, sintáticos, léxicos e 

expressivos, sendo o agrupamento definido pelos aspectos comuns entre eles, neste 

caso as teorias envolvidas no estudo, com foco na proposição apresentada. 

Segundo Bardin (2011), existem categorizações boas e ruins. As boas devem 

conter cinco elementos básicos: exclusão mútua; homogeneidade; pertinência; 

objetividade e fidelidade; produtividade. Desta forma, o material estará sempre 

renovado e apto para utilização. Além disso, as categorias podem ser apresentadas 

em conjuntos como: análise de valores; análise dos fins e dos meios; análise da 

interação; análise do estado psicológico; análise da imprensa.  

Portanto, a análise de conteúdo como técnica de análise dos dados coletados 

nesta dissertação, se deu através da interação entre os conceitos propostos da na 

Tabela 5. Elas seguem, neste sentindo, os critérios de homogeneidade, tendo em vista 

que serão identificados em um mesmo contexto com a Associação Vertical (GTPS); 

de pertinência, haja vista que são temas contemporâneos, amplamente discutidos em 

estudos sobre sustentabilidade e têm afetado diretamente a vida social e; objetividade 

e fidelidade, pois são assuntos concretos, que já apresentam discussões anteriores e 

correspondem com estratégias de negócios. Seguindo estes critérios, a análise de 

interação servirá de meio para se verificar o papel desempenhado pelas Associações 

de Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na internacionalização 

da pecuária brasileira. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se o panorama do caso único que foi analisado. As 

informações apresentadas são fonte da primeira e segunda etapa da coleta de dados, 

as quais correspondem a revisão bibliográfica e documental sobre a unidade de 

análise, seguida pelo levantamento de dados secundários sobre a relação da 

Associação com o incentivo de discussão e adoção da sustentabilidade no setor da 

pecuária brasileira. O segundo tópico do capítulo traz a análise das categorias 

selecionadas previamente. E, o terceiro tópico apresenta as relações entre as 

categorias dentro do caso. 

 

4.1 CACTERIZAÇÃO DO CASO  

Este capítulo apresenta um panorama sobre o Grupo de Trabalho da Pecuária 

Sustentável, unidade de análise do Estudo de Caso Único. Traz-se este panorama de 

modo a especificar e diferenciar os principais tópicos de análise sobre o grupo, os 

quais são pontos que trazem informações sobre como a sustentabilidade perpassa as 

atividades do grupo desde a sua criação e abordagem internacional. As informações 

contidas neste tópico são fonte do levantamento de dados secundários, a partir dos 

documentos entregues pelo próprio grupo no momento da entrevista em profundidade. 

 

4.1.1 Histórico 

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável foi criado em 2007 com o intuito 

de discutir a questão do aumento do desmatamento no Brasil, especialmente no 

Bioma Amazônia, e tentar desconstruir a ideia de que o aumento do desmatamento 

estaria relacionado com o aumento das exportações da carne brasileira. Desta forma, 

constituído formalmente em 2009, o GTPS conseguiu integrar formalmente os 

diferentes segmentos da cadeia de valor da pecuária bovina brasileira, de modo a 

manter um diálogo contínuo e positivo entre produtores, indústrias, instituições 

financeiras, fornecedores de comércio e serviços e, organizações da sociedade civil. 
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Tabela 6 – História do GTPS. 

Ano Histórico 

2007 - 2009 Criação em 2007 

Formalmente constituído em 2009 

2010 - 2012 Planejamento estratégico 

Validação de objetivos comuns 

2013 - 2015 Pecuária Sustentável na Prática 

Fortalecimento institucional 

Promoção internacional 

2016 - 2017 Manual de Práticas para a Pecuária Sustentável 

Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável 

Definição de estratégia para disseminação de materiais 

Fonte: GTPS, 2016. 

 

A Tabela 6 apresenta a história do desenvolvimento do GTPS, por meio do qual 

pode-se verificar a inclinação do grupo, ao longo dos últimos anos, para buscar discutir 

e promover a produção em larga escala de maneira sustentável por parte de todos os 

envolvidos no processo de produção e exportação da carne brasileira. Portanto, o 

GTPS discute os princípios, critérios e mensuração na cadeia produtiva da pecuária, 

reconhecendo as dificuldades e erros do passado, de modo a descontruir os 

problemas e construir um novo caminho para o alcance do Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

4.1.2 Planejamento Estratégico 

O GTPS tem como missão “promover o desenvolvimento da pecuária 

sustentável por meio da articulação da cadeia, melhoria contínua e disseminação de 

informação”. E, desta forma, agregar em um mesmo fórum de discussão “os 

representantes de todos os elos da cadeia de valor da pecuária bovina, como 

produtores, indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas, 

fornecedores de insumos, instituições financeiras, organizações da sociedade civil, 

centros de pesquisa e universidades”, ilustrados na Figuras 6 e detalhados na Tabela 

7, a qual identifica todos as organizações associadas ou colaboradores do grupo. 
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Figura 6 – Associados do GTPS. 

 

 

Fonte: GTPS, 2016. 

 

 

Tabela 7 – Organizações associadas ao GTPS. 

Produtores Rep. da 
Indústria 

Insumos e 
Serviços 

Varejo e 
Restaurantes 

Inst. 
Financeiras 

Org. da 
Sociedade 
Civil; Org. 

sindicais de 
trabalhadores 

e outros 

Associados 
colaboradores; 
Instituições de 

ensino, 
pesquisa, 

extensão e 
Instituições 

Governamentais 

ABCZ ABIEC Agro Consult Arcos 
Dourados 

Banco do 
Brasil 

Amigos da 
Terra 

AgroPlus 

ACRIMAT CICB Agrotools Grupo 
Carrefour 

Brasil 

Rabobank Pecuária 
Sustentável 

CEPEA 

ACRIOESTE Guarânia ASBRAM Mc Donalds Santander BV Rio Reino dos Países 
Baixos 

ASSOCON MARFRIF Brasil GAP Norvida   Earth 
Innovation 

Institute 

New Zeland - 
Consulate 
General 

ANGUS Minerva 
Foods 

Dow 
AgroSciences 

GPA Fundação 
Espaço Eco 

EMBRAPA 

Sistema 
FAEMG 

MARS 
Petcare 

Tortuga DSM Walmart Brasil Sustainable 
Beef 

FCA Unicamp 

Sistema 
FAMASUL 

  Elanco   IBS FIA 

Fazenda 
Nsa Sra das 

Graças 

Geoflorestas ICV I.Z.  

Fazenda 3R IBD 
Certificações 

Imaflora MMA 

GTPS

Sociedade 
Civil

Produtores

Instituições 
Financeiras

Frigoríficos

Varejo e 
Restaurantes
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Fazenda 
Santarém 

MSD Saúde 
Animal 

National 
Wildlife 

Federation 

PENSA 

Grupo 
Roncador 

  Solidaridad Programa 
Minicipios Verdes 

Noviho 
Precoce MS 

The Nature 
Conservancy 

SALSA 

PECSA WWF Terra Viva 
Eventos 

SBR   UFMS 

Sítio Mandi UFRGS 

Fazenda do 
Bugre 

WISCONSIN 

CNA Brasil   

Fonte: Produzido pela autora a partir de GTPS, 2017. 

 

Com isto, “o principal objetivo do GTPS é debater e formular os princípios, 

padrões e práticas comuns adotadas pelo setor com a premissa de construir uma 

pecuária sustentável, justa, ambientalmente correta, e economicamente viável”. Para 

isto, o GTPS atua sob quatro pilares: melhoria contínua; transparência e ética; boas 

práticas agropecuárias e; adequação legal. 

 

4.1.3 Estrutura de Governança 

Quadro 3 – Estrutura de Governança do GTPS. 

 

Fonte: GTPS, 2016. 
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De acordo com o Estatuto Social da entidade, ilustrado no Quadro 3, o GTPS 

atua na Comissão Executiva com 3 membros, o Conselho Diretor possui 3 

representantes de cada elo da cadeia, identificados no Quadro 3, o Conselho Fiscal 

possui 3 membros, a Coordenação atua com 1 membro e, o Secretariado com 3 

membros. Além disso, há 4 comissões: Técnica; de Políticas Públicas; de 

Disseminação e Comunicação; Científica; de Desenvolvimento do Guia. 

 

4.1.4 Relação com a Sustentabilidade 

O GTPS, diferente das demais associações aqui apresentadas, foi constituído 

para trabalhar direta e especificamente com a busca pelo alcance da sustentabilidade 

contínua na pecuária bovina brasileira. Portanto, suas atividades são voltadas 

consonantemente para este fim, as quais são traduzidas em três tipos de documentos: 

Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável; Manual de Práticas para a Pecuária 

Sustentável; Mapa de Iniciativas da Pecuária Sustentável. 

O Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável (GIPS) foi construído para ser 

uma ferramenta de auto avaliação de todos os atores envolvidos no processo de 

produção até a exportação da carne brasileira. Ele contempla uma abordagem gradual 

com diferentes estágios de desempenho, aplicável a todos os elos, para que os 

mesmos possam se autorregular e, assim, se aproximar da produção sustentável 

continuada.  

Já o Manual de Práticas para a Pecuária Sustentável é voltado para o produtor 

rural, cujo objetivo principal é compilar as tecnologias já praticadas nos diferentes 

sistemas de produção de pecuária utilizados no país, sem propor novas práticas, mas 

reunindo e classificando as já existentes e que podem ser implementadas na realidade 

do produtor. O documento foca principalmente nos processos tecnológicos que podem 

ser aplicados às boas práticas de lidar com a produção. 

Por fim, o Mapa de Iniciativas da Pecuária Sustentável, é fruto do projeto entre 

o GTPS e a Gordon And Betty Moore Foundation. Seu objetivo é destacar as 

iniciativas sustentáveis que estão em andamento no Brasil, destacando informações 
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como: os executores, os parceiros, a área total, o número de rebanho, o investimento, 

os municípios de abrangência, o ponto focal, entre outros. Desta forma, é possível 

verificar com as iniciativas sustentáveis estão evoluindo em todos os elos da cadeia 

da pecuária ao redor do país. 

Além destes três documentos principais, o GTPS também resume suas 

inciativas em mais dois documentos. O primeiro deles é o “Pecuária Sustentável na 

Prática”, o qual foi desenvolvido a partir da consolidação das palestras apresentadas 

durante seminários promovidos pelo grupo. O documento busca conduzir e liderar a 

discussão sobre sustentabilidade de modo a tentar reverter o cenário global a partir 

de ações de todos os elos da cadeia pecuária em conjunto. Por isso, o mesmo 

apresenta sete painéis que detalham os projetos de sustentabilidade na pecuária que 

vêm sendo desenvolvidos em sete regiões do país.  

O segundo documento é o “Caminhos para a Sustentabilidade na Pecuária”, 

também desenvolvido a partir da consolidação de palestras apresentadas durante 

seminários conduzidos pelo grupo. Contudo, este documento resume as ações 

promovidas pelo próprio grupo, como forma de resposta aos seus integrantes. Dentre 

as 17 principais iniciativas, estão: Plano Pecuário; Plano Agrícola e Pecuário; Rally da 

Pecuária; Mesa Redonda para o Beef Sustentável; Agropecuária e Conservação; 

Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural; Rede de Pesquisa PECUS 

Pecuária Sustentável; Projeto Verde Rio e Plataforma Brasileira de Carbono (BBCO2); 

Mercado REDD para a Pecuária Bovina; Global Agenda Action.  

Portanto, o trabalho do GTPS busca, em todas as suas vertentes dinamizar de 

forma contínua a busca pelo alcance da sustentabilidade na pecuária brasileira e, 

assim, servir de espelho para que estas ações não se concentrem apenas na carne, 

mas se expanda para todos os setores agrícolas, que são motores da produção 

internacional do país. Por isso, o grupo vem reforçando que é possível desenvolver 

atividades sustentáveis baseadas em boas práticas agrícolas em conjunto com todos 

os atores envolvidos no processo. 
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4.1.5 Atuação Internacional 

Tendo em vista que o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do 

mundo e que a questão do Desenvolvimento Sustentável se tornou preocupação de 

todos os países, o GTPS, como atuante ativo da sustentabilidade tem também ações 

voltadas para o Sistema Internacional. Esta atuação envolve não só a participação 

direta e de influência em encontros internacionais de sustentabilidade como a COP21 

e a Global Agenda Action, nas quais se busca um diálogo global mais franco e aberto 

com os demais países. Além disso, o GTPS ajudou a criar mesas redondas de 

pecuária sustentável em outros países como Canadá, Colômbia e Austrália, 

mostrando de forma contundente as realizações feitas no Brasil em situações reais. 

O GTPS possui um documento base das suas ações internacionais, o qual é 

utilizado nos encontros com parceiros de outros países e também como forma de 

modelo de suas ações. O “Brazilian Livestock Overview and its Contribution to the 

Sustainable Development” foi desenvolvido especificamente para mostrar como o 

desenvolvimento sustentável vem evoluindo no Brasil. Desta forma, defende que o 

grupo vem promovendo sustainable livestock com base na crença de que a demanda 

por carne pode aumentar sem prejudicar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que 

desenvolve a sociedade constituinte. Portanto, o documento apresenta os níveis de 

desmatamento do país, a – não – relação com a agricultura, os biomas e as leis por 

região, as perspectivas e planos de mudança em prol da sustentabilidade e, os 

principais resultados alcançados de modo contínuo até agora. 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

O presente tópico traz o resultado conjunto das análises resultantes da 

categorização das formas em que os dados foram coletados: entrevista com um 

representante do caso único, entrevistas com especialistas e relatórios de 

sustentabilidade. 
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4.2.1 Categoria Ambiente Institucional 

A categoria Ambiente Institucional é considerada na análise como um dos 

fatores que leva as organizações a considerar a adoção de práticas sustentáveis em 

seus processos, gestão e operações. Com base na literatura apresentada, o fator 

Ambiente Institucional na perspectiva da sustentabilidade pode ser dividido em duas 

subcategorias, Leis e Pressões e Certificações. Esta subdivisão se deve ao fato de 

que, as leis e normas, nacionais e internacionais de sustentabilidade configuram uma 

pressão relevante para que as organizações se mantenham no mercado e, para se 

tornarem legítimas, a certificação é uma forma de mostrar isto aos stakeholders e 

consumidores.  

Apesar de não ser ampla, a literatura sobre Ambiente Institucional e 

sustentabilidade defende que as normas emergem das discussões internacionais 

sobre o tema, como as conferências citadas no Capítulo 2 e moldam as ações dos 

órgãos competentes nacionais, determinando a postura das empresas e modificando 

seus processos (Rocha & Ávila, 2015). 

A entrevista com o GTPS, foco principal de análise nesta pesquisa, revelou que 

sistema regulatório da pecuária brasileira é a base de suas atividades, especialmente 

por meio do Código Florestal que, a partir de 2012, passou a moldar as práticas de 

sustentabilidade existentes na pecuária e que são repassadas aos demais elos da 

cadeia pelo grupo, conforme excerto a seguir: 

 

“O código florestal, que é a principal lei que recai sobre a questão 
ambiental, foi aprovado em 2012, ou seja, de lá para cá tudo o 
que o GTPS fez com relação a questão de leis ambientais e 
ciências e toda a questão do desmatamento, tinha que ser 
baseada na lei, então se tem uma lei, nós temos que apoiar a 
adoção dessa lei”.  

 

Além disso, a literatura sobre o papel de uma AIP é gerenciar as demandas de 

seus associados junto ao governo, para que ambos possam ser beneficiados e, 

consequentemente haja ganho de mercado. Mesmo o GTPS sendo uma Associação 

Vertical com diferencial em seu escopo, existe a relação direta com o governo na 
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busca pela implementação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade na 

pecuária. De acordo com a entrevistada:  

 

“É essencial que eles (os órgãos do governo) estejam próximos 
e presentes, pois uma das linhas de atuação do GT (GTPS) é 
influenciar e propor políticas públicas que melhorem a condição 
da cadeia da pecuária como o produtor acessar crédito, 
assistência técnica rural, uma série de melhorias que nós 
entendemos como fundamentos para o desenvolvimento da 
atividade e que passam necessariamente pelo governo e pelo 
poder público. Então o nosso relacionamento com eles é de 
comunicação, pois a gente consegue alinhar demandas, 
entendimentos do setor e sugerir ou propor, solicitar ao para o 
ministério (Ministério da Agricultura)”. 

 

Vale ressaltar que existem outras associações atuantes no setor da pecuária, 

mas que possuem objetivo diferente do GTPS. O objetivo principal do órgão não é 

certificar seus associados, mas integrá-los em um fórum de discussão que é voltado 

especificamente para a adoção de práticas sustentáveis. O Imaflora, por exemplo, é 

uma associação que engloba diferentes elos de diferentes cadeias (associação 

transversal), cujo objetivo central é fornecer certificados relacionados à 

sustentabilidade no setor agrícola como um todo. 

O ambiente institucional, traduzido com o ambiente regulatório agrícola 

brasileiro, especificamente no setor da carne, está centrado na garantia de qualidade 

e sanidade animal, na qual a sustentabilidade é um fator intrínseco. E, a partir da 

entrada em vigor do Código Florestal, em 2012, a questão sustentável se tornou fator 

de determinação das atividades agrícolas no país. Para regulamentar esta atividade, 

com base nos pressupostos sustentáveis anteriormente apresentados, o papel dos 

órgãos reguladores como MAPA e MMA se mostra relevante, haja vista que eles são 

os responsáveis pela fiscalização e controle das atividades pecuárias, por meio, por 

exemplo do Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

Em relação a subcategoria Leis e Pressões, a revisão bibliográfica revelou as 

principais leis ambientais vigentes na pecuária brasileira. Contudo, da pesquisa de 

campo emergiram mais duas normas vigentes para a atuação na pecuária brasileira, 
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são elas:  

Resolução 1854: estabelece diretrizes e critérios 
socioambientais para suporte ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao setor da 
pecuária bovina. 

Termo de Ajuste de Conduta pela Pecuária Sustentável: 
compromisso patrocinado pelo Ministério Público Federal do 
Pará. 

 

A visão do especialista 4 (ASSOCON) evidencia que a relação do ambiente 

institucional com a adoção de práticas sustentáveis está de fato relacionada com a 

pressão exercida pelas normas e leis que surgiram quando a questão sustentável se 

tornou mais necessárias às atividades agrícolas mundiais. O especialista afirma que: 

“A partir de 2010, 2011 se começou a ter uma maior pressão 
devido ao novo código florestal e o CAR, porque a cobrança dos 
órgãos públicos passou a ser muito maior. Então as pessoas 
começaram a se sentir um pouco mais pressionadas em relação 
a parte ambiental”.  

 

De acordo com o Especialista 3: 

“O atendimento às normas ambientais tem custos diretos ao 
produtor e as indústrias, porque o não cumprimento resulta em 
sanções administrativas e até criminais. Isto, se for levado para 
a exportação, envolve as barreiras, tarifárias e não tarifárias com 
anuência da OMC, além das sanitárias e fitossanitárias pela 
OMS. Então se o produtor e até as indústrias não pensarem 
nisso, facilmente eles irão estar expostos ao risco de perder 
mercado”. 

 

É por esta razão, que a busca por certificados se tornou mais expoente a partir 

da pressão que não vem somente da questão institucional, mas também de ganho de 

mercado, como será detalhado nos próximos tópicos. E, a pesquisa de campo relevou 

as principais certificações existem no setor e também as mais relevantes para o 

reconhecimento da adoção de práticas sustentáveis da pecuária brasileira, conforme 

Tabela 8. 
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Tabela 8 – Certificados voltados para sustentabilidade. 

# Certificação Fonte 

1 Rainforest Alliance Certified Todos*2 

2 Certificado Ambiental Rural Todos* 

3 ISO 90001 Especialistas 

4 Verified Carbon Standard Especialistas 

5 Forest Stewardship Council Relatórios 

6 CERFLOR Especialistas 

7 The Business Benchmarck on Farm Animal 
Welfare 

Relatórios 

8 Programme for the Endorsement of Forest 
Certification 

Relatórios 

Fonte: Produzido pela autora a partir da coleta de dados. 

A Tabela 8, mostra os certificados citados nas entrevistas e que aparecem nos 

relatórios de sustentabilidade. Os dados mostram que as certificações garantem o 

padrão de qualidade demandado pelos mercados tanto domésticos quanto 

internacionais, reduzindo assim, a exposição aos riscos mercadológicos. O relatório 

de sustentabilidade da Indústria A (2015) afirma que “a companhia considera as 

certificações e a adoção de normas internacionalmente reconhecidas como 

ferramentas para o aprimoramento de sua gestão empresarial”.  

Portanto, face às pressões vindas das normas e leis relacionadas à 

sustentabilidade na pecuária, aqueles elos da cadeia que buscam ganhar mercado – 

tanto doméstico quanto internacional – buscam as certificações para legitimar suas 

ações e, assim, mostrar aos consumidores e stakeholders que estão em conformidade 

com suas demandas. Neste sentido, o papel de AIPs como o GTPS, está voltado para 

o alinhamento das atividades de seus associados às demandas institucionais e às 

certificações. Para isto, o grupo discute e propõe formas de gestão que sejam efetivas 

para resolver o problema comum a todos os elos, que é a sustentabilidade na pecuária 

e, a partir da realidade e dos objetivos de cada um, busca-se chegar ao alinhamento 

entre as atividades e o ambiente institucional. 

                                                           
2 O certificado foi citado em todos os meios de coleta de dados. 
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4.2.2 Categoria Estrutura de Governança 

A categoria Estrutura de Governança faz parte da análise, pois, de acordo com 

Castro et al (2016) elas representam as formas pelas quais a firma alinha a 

organização de terminado objetivo. No caso da sustentabilidade na pecuária, para que 

as práticas sejam desenvolvidas e aplicadas pelos agentes da cadeia, essas 

estruturas são necessárias, a fim de se desenvolver ações eficientes e eficazes, dada 

a complexidade de se associar o tripé sustentável à estrutura da organização. 

Ademais, tal alinhamento corresponde às formas como o ambiente institucional, as 

características da firma, as leis e os pressupostos estratégicos se organizam. Desta 

forma, se condicionam formas eficientes de atuação (Kimura, Pereira & Kerr, 2012). 

É neste cenário que se encaixa a necessidade de uma estrutura de governança 

específica para a sustentabilidade na pecuária, na qual o GTPS pode ser considerado 

como uma associação tem que o papel de coordenar as discussões sobre o tema com 

todos os elos da cadeia, para que assim, possam gerenciar seus processos alinhados 

com as demandas institucionais e sua forma organizacional. Por esta razão, a 

categoria também se dividiu em duas: Gestão e Coordenação. 

A subcategoria Coordenação emerge na coleta de dados justamente como um 

problema, devido à sua falta efetiva no setor da pecuária como um todo, corroborando 

com o apresentado na revisão de literatura. Contudo, é possível perceber que o GTPS 

vem buscando desenvolver esse papel, no âmbito da pecuária sustentável. Um dos 

documentos apresentados pelo grupo, o Manual de Práticas para a Pecuária 

Sustentável, apresenta um de seus fundamentos, que é “mostrar para o produtor rural 

que uma pecuária desenvolvida apenas com boas práticas agropecuárias pode, ainda 

sim, ser rentável”.  

Neste documento, o GTPS discute 22 tópicos relacionados à gestão da 

pecuária sustentável, os quais envolvem desde o planejamento da infraestrutura até 

o tratamento do gado, ou seja, é um modelo de gestão específico para buscar o 

cumprimento das demandas sanitárias e ambientais existentes na atualidade. Os 

tópicos são: diagnóstico do modelo de gestão; análise de mercado; levantamento dos 

passivos; regularização fundiária; geotecnologia, gestão e adequação ambiental; 
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planejamento estratégico; planejamento orçamentário; profissional de assistência 

técnica; adequação trabalhista; gestão de pessoas; análise SWOT; inventário da 

pegada ambiental; manual de operações; adequação da infraestrutura; benchmarking; 

coleta de dados técnicos e de campo; coleta de dados financeiros; gestão de dados 

administrativos; monitoramento/rastreabilidade; informatização de processos; 

ferramentas e programas de comercialização; adesão voluntária a protocolo de boas 

práticas. 

Vale ressaltar que o papel do GTPS, neste sentido, é de coordenar as 

atividades da cadeia como um todo, por meio da discussão de problemas comuns a 

todos os elos. E, disponibilizar a seus associados, o modelo de gestão acima, de modo 

que todos os elos estejam alinhados, mesmo que suas atividades sejam diferentes. 

Portanto, apesar de o Manual estar direcionado para o produtor rural, os demais 

integrantes da cadeia estão direta ou indiretamente ligados à eles. De acordo com a 

entrevistada (GTPS): 

“Cada um tem seus problemas e suas soluções próprias e 
específicas, mas existem alguns temas que recaem sobre todos 
e que de certa forma afeta todo mundo e que a solução para eles 
não pode ser dada por um único elo. O produtor não vai 
conseguir resolver a questão da sustentabilidade sozinho, assim 
como o banco, o supermercado (com campanha de marketing), 
ninguém vai conseguir resolver “dentro da sua própria casinha”, 
então a proposta do GTPS veio por conta disso, porque criar 
soluções para o desenvolvimento sustentável da pecuária passa 
pela união de todos esses segmentos e que todos eles 
colaborando, trabalhando juntos em uma mesma direção vão 
conseguir promover uma mudança no setor”.   

 

Sobre o papel do GTPS como forma de coordenar a pecuária sustentável, o 

Especialista 2 afirma que o diferencial é “a questão de engajamento da cadeia, de 

articulação, colocando todos os atores para discutir entre si. Colocar o setor público 

com o privado para implementar regras e padrões e mesmo as próprias políticas que 

são interessantes para o desenvolvimento do setor”. Com isso, as diferentes esferas 

atuantes na pecuária, estão dispostas em um fórum de discussão exclusivo do setor, 

onde todos podem discutir, buscar e propor soluções que podem ser resolvidas em 

conjunto, a partir da integração da cadeia. E, diante disto a gestão interna dos 
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processos sustentáveis, propostos pelo GTPS, podem ser colocados em prática de 

acordo com a realidade de cada elo. 

A subcategoria Gestão aparece na coleta de dados como elemento 

fundamental para a execução harmoniosa das atividades de forma estratégica, 

gerencial e operacional. No caso da pecuária, que envolve diferentes elos com 

atividades específicas, nota-se que cada um possui uma forma individual de gerenciar 

a sustentabilidade de acordo com a sua realidade. O relatório de sustentabilidade da 

Indústria B (2015) afirma que “para contribuir com o aprimoramento dos negócios e 

do setor, também faz parte das seguintes organizações: Sindicato da Indústria do Frio 

no Estado de São Paulo (Sindifrio); Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 

de Carne (Abiec); Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); Grupo 

de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS); Associação Brasileira de Reciclagem 

Animal (ABRA); e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ)”.  

Por exemplo, para uma Associação Horizontal como a Associação Nacional da 

Pecuária Intensiva (ASSOCON), o Especialista 4 afirma que não há necessidade de 

uma gestão específica para o tema, pois o mesmo perpassa por todas as atividades 

da associação. Isto ocorre devido ao foco ser voltado para a implementação de uma 

prática específica na pecuária, logo, o tema vai estar integrado às esferas da 

associação.  

Contudo, para uma grande indústria, que tem por objetivo ganhar mercado 

doméstico e internacional, como é o caso das indústrias A e B, ambas expõem nos 

relatórios de sustentabilidade a gestão do tema, por meio de uma gerência específica, 

a qual está ligada à Responsabilidade Social Corporativa e à Gestão Ambiental, 

principalmente. O relatório de sustentabilidade da indústria A (2015) afirma que: 

“O gerenciamento da sustentabilidade envolve todo o processo 
produtivo, da criação do gado e do manejo das granjas ao bem-
estar animal, passando pela garantia da preservação ambiental, 
segurança dos trabalhadores e atuação social da empresa”. 

 

É possível verificar, desta forma, assim como a literatura sugere, que a gestão 

da sustentabilidade é uma questão estratégica para ganhar vantagem competitiva no 

cenário do mercado doméstico e internacional na atualidade. Além de ser também 

uma forma de legitimar as práticas sustentáveis face às demandas institucionais.  
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4.2.3 Categoria Estratégia 

A categoria Estratégia é considerada neste estudo como o fator que move as 

empresas em busca de seus objetivos mercadológicos. Apesar de o foco de análise 

ser as Associações de Interesse Privado, se faz necessário considerar a perspectiva 

estratégica das empresas, pois é a partir do alinhamento de suas estratégias com as 

proposições das associações, que é possível alcançar os objetivos esperados. O 

mesmo acontece em relação a sustentabilidade. A literatura afirma que diante dos 

desafios globais enfrentados pela humanidade, dentre os quais se encontra a questão 

do meio ambiente e da sociedade e, a partir de onde emerge o conceito 

sustentabilidade, esta dimensão tornou-se necessária às empresas, haja vista que as 

demandas institucionais internacionais estão voltadas para estas questões (Kim, Kim, 

Kim, 2014; Persic & Persic, 2016).   

Neste sentido, considera-se que a sustentabilidade vem sendo utilizada para 

ganhar mercado e impulsionar a vantagem competitiva das empresas. E, tendo em 

vista que a carne brasileira está entre os produtos mais exportados pelo Brasil, a 

internacionalização se torna um dos principais objetivos delas. Por esta razão, a 

categoria Estratégia foi subdividida em duas categorias: Vantagem Competitiva e 

Internacionalização. Vale ressaltar que não se considerou a diferença estratégica 

para cada subcategoria e sim a forma sequencial em que elas se apresentaram na 

análise. Ou seja, tem-se as estratégias de busca pela vantagem competitiva de um 

modo geral, que pode ser tratado tanto em âmbito doméstico quanto internacional, 

mas ao mesmo tempo, existem estratégias de vantagem competitiva especificamente 

para o ganho de mercado externo.  

O planejamento estratégico do GTPS está centrado na integração da cadeia 

da pecuária para a disseminação de boas práticas de sustentabilidade no setor. Para 

isso, o grupo busca parcerias com outros grupos e associações que tenham atuação 

relevante no setor, além de participar de outros fóruns de discussão nacionais e 

internacionais, nos quais é possível maximizar a troca de informações sobre as 

práticas de sustentabilidade em outros países e facilitar o acesso de seus associados 

a novos mercados externos, mesmo que este não seja o foco do grupo.  
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De acordo com a entrevistada, o GTPS nasceu a partir de uma problemática 

relacionada ao desempenho internacional do Brasil, quando o nível de produção e 

exportação da carne brasileira aumentaram significativamente (entre 2005 e 2006) e, 

no mesmo período, o desmatamento no bioma Amazônia alcançou os mais altos 

níveis (entre 2003 e 2005).  

“O Brasil se consolidou no mercado mundial de exportação de carne como o 
maior exportador de carne bovina do mundo”. 

 

Com isto, outros países como os europeus – responsáveis pelas importações 

da carne brasileira de maior valor agregado – e os EUA passaram a se questionar se 

o aumento no nível de produção poderia estar associado ao aumento do 

desmatamento na Amazônia, comprometendo assim, a imagem no país no exterior. 

Com isto, as principais indústrias e associações atuantes no período buscaram 

analisar a situação e tentar reverter o cenário, de modo a não perder mercado e ao 

mesmo tempo mostrar aos seus concorrentes o que de fato estaria acontecendo com 

o nível de produção do país. 

“Como eu consigo comprovar que eu não tenho nenhuma 
relação com isso? (o desmatamento na Amazônia). Não existia 
nenhuma forma, nenhum mecanismo, ferramenta, nada que se 
comprovasse. Se você perguntasse ao banco: “Banco, você tem 
certeza que todos os seus investimentos estão isentos de 
desmatamento ilegal na Amazônia?” Ele vai falar: “Como assim? 
Não sei”. Mas você investe em alguém que está financiando ou 
está relacionado ao desmatamento na Amazônia? “Não sei”. 
Como eles saberiam? Você financia frigoríficos? “Sim, financio”. 
Os frigoríficos compram gado, gados são produzidos na 
Amazônia “e, ah, olha só, você está financiando o 
desmatamento na Amazônia” E naquele momento não existia, aí 
então o setor começou a entender que ele precisava de 
organizar para criar essas respostas, até mesmo para ele 
entender qual era a relação dele com aquele problema e como 
ele criaria essas respostas para isso”. 

 

Ainda segundo a entrevistada, a situação foi tomada como verdade por muitos 

países e, naquele momento, o que o setor da pecuária precisava, era informar o que 

estava de fato acontecendo, além de afirmar a proteção do Bioma Amazônia. Foi com 

este cenário que o setor financeiro, indústrias e associações da pecuária se 

organizaram para formar uma associação diferente das demais, cujo foco central era 
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inserir e dinamizar boas práticas de sustentabilidade em todo o setor e, assim, mostrar 

formalmente como caminha a produção de carne bovina no país. 

“Então o setor financeiro junto com algumas indústrias e alguns 
grupos de empresas brasileiras começou a se organizar. Na 
época, o Banco Mundial tocou o assunto aqui dentro (no Brasil), 
organizou algumas outras instituições no Brasil que eram 
grandes e representativas, na época o Bertin e agora a JBS e 
outros frigoríficos. A ABIEC também já entrou e outras empresas 
foram se aproximando. [...] Mais ou menos um ano e meio 
depois, quando começaram a preparar o estatuto, entenderam 
que deveria haver um nível de governança mínimo que 
garantisse essa representatividade de todos os elos da cadeia e 
tudo que saísse do GTPS deveria ser acordado entre todos os 
elos”. 

“O GTPS foi a primeira instituição no mundo, multistakeholder 
que tratasse desse assunto na pecuária. Ela inclusive precedeu 
a mesa global de pecuária sustentável no mundo que hoje 
trabalha exclusivamente com carne bovina, na mesa da carne 
bovina sustentável no mundo, da qual o GTPS é membro do 
conselho deles”. 

É importante considerar esta história na análise da categoria Estratégia, pois 

pode-se notar que a partir do momento em que a imagem do país passou a atingir a 

dinâmica mercadológica de empresas representativas no comércio de carne, que 

estavam perdendo seu principal mercado – o Europeu. Portanto, a partir de uma 

questão estratégica viu-se a necessidade de uma estrutura de governança para o 

assunto e, consequentemente o planejamento estratégico desses elos também se 

modificou com a incorporação da sustentabilidade. 

Em relação a subcategoria Vantagem Competitiva e o papel do GTPS, foi 

perguntado aos especialistas como as associações poderiam ajudar determinados 

elos da cadeia a terem mais vantagem competitiva. De acordo com o Especialista 5, 

o papel do GTPS em relação a estratégia é: 

“Há muitos anos já se sabia da necessidade de inserir a 
sustentabilidade nas suas atividades, mas não se sabia 
exatamente como, e até hoje muitas empresas ainda não 
sabem, mas elas estão preocupadas como o valor da sua marca 
e com o que o GTPS mostra para os associados é mais fácil de 
isso ser incorporado como ação”.  

A gestão das práticas de sustentabilidade divulgadas pelo GTPS mostra aos 

associados que existe viabilidade estratégica, então elas passam a colaborar com a 
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questão, podendo ter o retorno que esperam, pois o grupo busca mostrar que as 

organizações podem estar envolvidas em um projeto construtivo e valorizar ainda 

mais sua imagem, tendo em vista que a sustentabilidade também é um fator que o 

consumidor considera muito mais.  

Já o especialista 1 afirma que a adoção de práticas sustentáveis foi puramente 

estratégica: 

“Havia uma exigência muito grande, com muitos protocolos e 
viu-se que estava dando certo, então o produtor resolveu fazer 
também e, mesmo que a pressão diminua, os processos já estão 
estabilizados, então ele vai continuar fazendo essas práticas e 
isso já está incorporado a sua missão”.  

 

Portanto, alinhando a estratégia do GTPS de melhoria contínua com a busca 

pela vantagem competitiva de seus membros, é possível que haja o retorno 

necessários para a sociedade e o meio ambiente e, ao mesmo tempo, as práticas de 

sustentabilidade façam parte de suas estratégias. Isto pode ser exemplificado pelos 

relatórios das indústrias analisadas, conforme excerto abaixo: 

“A missão da [...] é ser a melhor empresa do setor de proteínas. 
Tenho certeza de que estamos no caminho certo, pela qualidade 
e segurança do alimento e pelo atendimento customizado. Cada 
vez mais, somos guiados por nossa atuação a partir da 
sustentabilidade, presente no DNA da empresa e prioridade 
crescente, pois representa o futuro dos negócios”.  

Com o propósito de se preparar para aproveitar as 
oportunidades sociais, ambientais e econômicas, a [...] integrou 
as áreas de Meio Ambiente e Sustentabilidade em uma nova 
estrutura, que responde diretamente para a alta administração. 
A mudança permitiu mais rapidez e autonomia no planejamento 
estratégico, com foco em ações socioambientais”. 

 

Deve-se considerar que o próprio relatório de sustentabilidade é uma forma 

estratégica das organizações mostrarem aos stakeholders o que tem sido feito ao 

longo do ano e como a sustentabilidade está inserida em seus processos. As duas 

indústrias aqui consideradas, apresentam relatórios detalhados sobre seus processos, 

apresentando diferentes práticas de sustentabilidade. 
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Ambas indústrias são representativas no mercado internacional de carne 

bovina, mantendo relações com quase todas as regiões do mundo. Por esta razão, a 

subcategoria Internacionalização pode ser analisada profundamente nos relatórios. 

De acordo com o relatório da Indústria B (2016), a indústria possui centros de 

distribuição no Brasil, no Paraguai, na Colômbia e no Chile, exportando para os cinco 

continentes. Neste sentido, a estratégia de internacionalização da Indústria B, centra-

se na logística, onde a implantação de centros estratégicos de distribuição otimiza os 

custos de exportação e ajuda na consolidação do reconhecimento global. Com isto, a 

organização busca manter práticas sustentáveis compatíveis com a legislações locais 

e internacionais, bem como um modelo sintonizado de gestão da sustentabilidade, 

afim de reduzir as possíveis barreiras nas diferentes regiões para onde exportam.  

 

“As ações de meio ambiente e sustentabilidade das unidades do 
Brasil e as práticas das plantas operacionais da América do Sul 
são promovidas com sintonia. Em 2015, a [...] aprimorou em 
suas operações no Paraguai critérios de responsabilidade 
socioambiental com a origem de gado, presentes no [...] Foods 
Supply Chain Framework 2015, trabalho que envolveu encontros 
presenciais em Assunção e contou com a participação de 
fornecedores de gado, equipe de campo, equipe de cadastro de 
fornecedores e Tecnologia da Informação do Brasil e do 
Paraguai, além das áreas de Sustentabilidade e da Diretoria-
Executiva da Empresa, responsável pela operação. A 
Companhia promoveu estudo de mapeamento para identificação 
de potenciais áreas de risco social e ambiental associadas à 
cadeia de produção de carne bovina no Paraguai, garantindo 
subsídios importantes para o desenvolvimento, a adoção, a 
revisão e padronização dos procedimentos de verificação dos 
fornecedores de gado no país”.  

 

Já a indústria A, considerando sua busca pela liderança no mercado global de 

carne, também possui unidades operacionais no Brasil, no Uruguai e no Chile, sendo 

sua estratégia baseada na qualidade de cortes nobres com atributos sustentáveis, de 

acordo com a demanda internacional. 

 

“O objetivo desse modelo (estratégico) é atender às demandas 
da população e, ao mesmo tempo, promover iniciativas para 
preservação e conservação dos recursos naturais. Assim, por 
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meios de compromissos com stakeholders e processos de 
inovação, produtores buscam, cada vez mais, evitar o aumento 
do consumo de água e de energia bem como da poluição do ar 
e dos mananciais. O cuidado com o solo, para evitar 
contaminação e desgaste, a manutenção da biodiversidade e a 
mitigação de fatores que influenciam as mudanças climáticas 
também estão mais presentes nas estratégias das empresas. 
Por isso, unidade de negócios reúne em seu portfólio marcas de 
grande reconhecimento no mercado, pela qualidade de seus 
produtos e atributos de sustentabilidade a eles relacionados. A 
[...] é também a segunda maior operação de carne bovina 
brasileira e a primeira do Uruguai, liderando ainda a importação 
de carnes no Chile”. 

 

Dentre os motivadores que influenciam as organizações a adotarem práticas 

sustentáveis em seus processos, o principal deles é o econômico, seguido pelo social 

e o ambiental (Virakul, 2015). Contudo, com o avanço do termo sustentabilidade, os 

três se integraram e, na busca pelo acesso a mercados de forma consolidada, eles 

foram incorporados à dimensão estratégica (Husser et al, 2012).  

 

“Os encontros internacionais ajudaram o GTPS a participar de 
fóruns internacionais, para levar a mensagem do Brasil, para 
apresentar a cadeia (da pecuária) brasileira em fóruns mundiais 
de discussão sobre sustentabilidade. E, todos esses eventos, 
feiras, ações de promoção colaboram com o levar da 
mensagem, da apresentação do Brasil frente aos outros países 
e esse advocace que a gente faz pela cadeia no sentido de levar 
informação e contar a outra verdade”. 

 

Verifica-se, então, que o GTPS se torna um facilitador do alcance das 

estratégias de seus membros, inclusive em relação ao ganho de mercado 

internacional. Isto se deve ao fato de que o grupo mantém relações diretas com 

organizações internacionais representativas no setor, além de fóruns globais de 

discussão sobre sustentabilidade, facilitando não só o acesso às demandas 

internacionais sobre o tema na pecuária, mas aproximando seus associados de novos 

prospectivos parceiros. O grupo atua em conjunto com Canadá, Colômbia e Austrália, 

que são mercados importantes para o produto brasileiro, ademais, está presente em 

debates como a Mesa Global de Sustentabilidade na Pecuária. Este tipo de 

participação, gera em seus membros, maior identificação com o tema e, 



74 
 

consequentemente maior propensão em inserir a sustentabilidade em seu 

planejamento estratégico.    

Nota-se, aqui, que o a categoria Estrutura de Governança – representada pela 

coordenação do GTPS na adoção de práticas sustentáveis no setor da pecuária – se 

mostra um elo de ligação entre as categorias Ambiente Institucional e Estratégia. Isto 

mostra que para determinados elos da cadeia da pecuária conseguirem vantagem 

competitiva, ganhando mercado internacional, é necessário haver certa coordenação 

da cadeia, para que possa se desenvolver um modelo efetivo de gestão, dentro dos 

pressupostos sustentáveis discutidos conjuntamente.  

 

4.2.4 Categoria AIPs 

A categoria AIPs é o foco central de análise deste estudo, onde se busca 

analisar qual o seu papel dentro da adoção de práticas sustentáveis na pecuária 

brasileira. Por isso, a mesma foi dividas em duas subcategorias: Papel e Willingness 

to Adopt (WTA), a fim de verificar se, de fato, este papel está sendo desenvolvido 

pelo GTPS. 

A principal contribuição desta pesquisa é mostrar que diante de uma nova 

necessidade global, que é a sustentabilidade, houve também a necessidade de 

estruturas de governança específica que pudesse ser responsável pela coordenação 

do tema que se tornou uma demanda institucional e, consequentemente estratégica. 

Por isso, surgiu uma Associação Vertical de atuação diferente das até então 

existentes, como é o caso único do GTPS.  

Segundo Castro et al (2016), o papel das AIPs é agir junto às empresas em 

prol de seus interesses, por meio de pressões que buscam alterar as regras do jogo 

e, assim aumentar seus lucros. Contudo, o GTPS atua de modo integrado, sem 

defender os interesses específicos de um grupo de empresas, mas com todos os elos 

da pecuária, não em prol de seus interesses, mas de um comum a todos, que é 

resolver os problemas relacionados a boas práticas sustentáveis no setor. 
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“A proposta do GTPS veio por conta disso, porque criar soluções 
para o desenvolvimento sustentável da pecuária passa pela 
união de todos esses segmentos e que todos eles colaborando, 
trabalhando juntos em uma mesma direção vão conseguir 
promover uma mudança no setor”.  

 

Isto mostra que diante dos desafios globais existentes, as organizações 

precisam se modificar, incorporando em seus processos novas demandas ou até 

mesmo surgindo outras específicas, como acontece com o GTPS. Portanto, este 

subcapítulo busca mostrar como é o papel do GTPS e porque ele é diferente do que 

até então se definia Associação Vertical, conforme sugere a literatura. 

“A criação do GTPS foi um caso inédito inclusive em outras cadeias de 
commodities que nunca se organizaram dessa forma”. 

 

Ao longo das categorias anteriores já de citou alguns excertos de mostram qual 

o papel do GTPS na adoção de práticas sustentáveis na pecuária, por isso, neste 

tópico, pretende-se relacionar o que foi citado pelos entrevistados na pesquisa de 

campo, conforme Tabela 9, bem como detalhar especificamente como este papel está 

associado ao desejo de adotar (WTA) a sustentabilidade nas atividades dos elos da 

cadeia da pecuária. 

Tabela 9 – Relação de citações sobre o papel do GTPS 
# Papel Fonte 

1 Articular a cadeia na promoção do desenvolvimento da pecuária 
sustentável 

GTPS 

2 Disseminar informação sobre as boas práticas da pecuária GTPS 

3 Difundir tecnologias agropecuária sustentáveis Especialista 5 

4 Auxiliar na transformação da postura do produtor sobre a 
sustentabilidade 

Especialista 3 

5 Replicar boas práticas sustentáveis já existentes Especialista 2 

6 Aproximar as demandas nacionais e internacionais de sustentabilidade Especialistas 1 e 5 

7 Harmonizar os esforços dos diferentes elos da cadeia Especialista 4 

8 Inspirar uma gestão mais sustentável Relatório 

9 Comunicar as atividades do setor de forma estratégica Especialista 1 

10 Facilitar o acesso a práticas de sustentabilidade Especialistas 2 e 3 

11 Levar a imagem da pecuária brasileira para o exterior Especialista 5 

Fonte: Pesquisa de campo, produzido pela autora. 
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A partir do momento em que fatores específicos como o Ambiente Institucional 

e a Estratégia passam a exigir uma nova postura das organizações e existe uma 

Estrutura de Governança que coordena todo um setor em prol dessa necessidade, 

torna-se mais fácil se inserir no processo. Ou seja, se a sustentabilidade é uma 

dimensão necessária às atividades da pecuária, devido a questões estratégicas e 

institucionais e, existe uma estrutura de governança (GTPS) que a coordena dentro 

do setor, torna-se mais fácil que outras organizações façam o mesmo e, assim, os 

elos consigam caminhar juntos e inspirar outros a fazerem o mesmo. 

Então, a partir do momento em que o produtor, por exemplo, vê que as práticas 

sugeridas nos documentos do GTPS são aplicáveis em suas atividades e isso pode 

trazer retornos para a sua produção sem prejudicar o meio ambiente, ele passa a 

repensar suas metas e demandas, buscando fazer o mesmo e seguindo no mesmo 

caminho da sustentabilidade. 

Um exemplo de que o papel do GTPS está ligado ao WTA é o próprio número 

de associados que aumenta a cada ano. Isto mostra que a coordenação está 

funcionando e, consequentemente, influencia outros associados e dinamiza seu 

papel. Portanto, o que leva as organizações associadas ao grupo a adotarem práticas 

sustentáveis e repassarem isto a diante, é justamente a coordenação de todos os 

fatores citados, os quais formam as categorias de análise apresentadas. 

Neste sentido, os resultados da coleta de dados sugerem que o principal papel 

do GTPS é coordenar a adoção de práticas sustentáveis na cadeia da pecuária e, por 

consequência, acaba desenvolvendo outros papeis, conforme os que foram citados 

na Tabela 9, os quais são tão importantes quanto a necessidade de adoção de 

práticas sustentáveis.   

 

4.2.5 Categoria Adoção de Práticas Sustentáveis 

A categoria Adoção de Práticas Sustentáveis é, na verdade, uma categoria 

complementar a pesquisa, haja vista que a mesma é intrínseca às demais. Contudo, 

sabe-se que o tema é amplo e complexo, conforme mostra a literatura e, muitas vezes 

acaba sendo utilizado erroneamente. Por isso, a análise específica desta categoria 

tem o objetivo de resumir quais são as práticas de sustentabilidade utilizadas 
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atualmente na pecuária, a fim de complementar o que é sugerido pela literatura, 

facilitando, assim, a compreensão sobre o assunto em um setor específico. Portanto, 

lista-se aqui as práticas de sustentabilidade que emergiram da coleta de dados, 

conforme Tabela 10, destacando em seguida, os principais motivadores, 

dificuldades e benefícios a elas relacionadas. 

Tabela 10 – Práticas sustentáveis na pecuária 
# Prática3 Fonte 

1 Manual de práticas para a pecuária sustentável GTPS 

2 Nutrição do rebanho GTPS 

3 Uso responsável da pastagem GTPS 

4 Reprodução e melhoramento genético GTPS 

5 Sanidade do rebanho GTPS 

6 Curso de multiplicadores de sustentabilidade GTPS 

7 Guia de indicadores da pecuária sustentável GTPS 

8 Programa de Qualidade Assegurada Especialista 4 

9 Pecuária Intensiva Especialista 3 

10 Rastreabilidade Especialista 1 

11 Critérios para a aquisição de gado Especialista 2 

12 Regulação fundiária Especialista 2 

13 Regras para o bem-estar animal Especialista 3 

14 Sistema de manejo integrado de gado bovino Especialista 5 

15 Requisitos ambientais para cada tipo de propriedade Especialista 1 

16 Redução da emissão de gases do efeito estufa Especialista 2 

17 Gestão de afluentes e do uso da água Relatório 

18 Auditorias internas e externas sobre sustentabilidade Relatório 

19 Preservação do Bioma Amazônia*4 Relatório 

20 Pesquisa de confinamento Relatório 

21 Relatório de boi a termo e de clima Relatório 

22 Destinação de resíduos/ Reciclagem Relatório 

23 Eficiência energética Relatório 

24 Investimentos em projetos socioambientais Relatório 

25 Assistência técnica a produtores Relatório 

26 Mapeamento de produtores sob critérios sustentáveis Relatório 

27 Cadastro Ambiental Rural Relatório 

28 Melhoria do uso da terra Relatório 

Fonte: Coleta de dados, produzido pela autora. 

 

                                                           
3 Algumas práticas foram citadas mais de uma vez por diferentes fontes. 
 
4 A prática inclui o não uso de: áreas embargadas; trabalho escravo; desmatamento; invasão de 
terras indígenas; grilagem e violência no campo; áreas protegidas.  
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As práticas relacionadas na Tabela 10 são resultados que emergiram da coleta 

de dados e mostram que os diferentes elos da cadeia da pecuária têm trabalhado para 

contribuir para a preservação do meio ambiente, trazendo retornos positivos a 

sociedade e mantendo a rentabilidade econômica. Isto corrobora com o que foi 

apresentado pela literatura, onde verificou-se que “é possível produzir mais e melhor 

com menos” (Titotto, 2014, p.30).   

É possível, então, afirmar que as práticas de sustentabilidade na pecuária, 

podem ser consideradas eficientes, haja vista que elas estão embasadas em um novo 

padrão produtivo, a partir da utilização racional dos recursos naturais, mantendo a 

produção a longo prazo com base na melhoria contínua dos processos sustentáveis, 

como sugerem Lewis et al (2014) e Virakul (2015). 

Os motivadores que levam a adoção de tais práticas já foram analisados nas 

categorias anteriores, porém emergiram da coleta de dados outros motivadores que 

podem ser analisados em pesquisas futuras. Dentre eles, o motivador que apareceu 

mais preponderante nas entrevistas foi a imagem da marca, valor que as organizações 

consideram essencial na dinâmica dos negócios. Os resultados mostram que muitas 

organizações, tanto associações, quanto empresas, ou grandes indústrias, acabam 

adotando práticas sustentáveis para agregar valor à sua marca e assim, possam se 

legitimar como organizações sustentáveis. 

Outros motivadores que surgiram de forma relevante foi a perspectiva do 

consumidor e dos stakeholders que, apesar de considerados nas categorias 

anteriores, não foram estudados de forma específica. Estes agentes aparecem nos 

resultados como influenciadores na tomada de decisão na hora de adotar práticas 

sustentáveis, pois, por um lado os stakeholders estão investindo nos processos da 

organização e por outro o consumidor final que vai reconhecer e validar se 

determinado produto é sustentável. 

A subcategoria dificuldade, apareceu na coleta de dados de forma mais sutil 

do que o esperado, sendo resumida apenas pelo aspecto financeiro. Tanto na 

perspectiva dos especialistas quanto dos relatórios das indústrias, foi possível 

identificar que as principais dificuldades de se adotar tais práticas de sustentabilidade 

estão relacionadas ao custo que isso pode gerar a organização. Verifica-se que a 

adoção ainda não é mais ampla, pois os investimentos são elevados e o retorno é 
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considerado a médio e longo prazo, por isso, as opções se concentram em processos 

mais básicos e de menor custo.  

Outro fator relacionado a isto é a falta de incentivos governamentais, que ainda 

são escassas e dificultosas e, é por isso que a associação a organismos como o GTPS 

pode aumentar a disposição de adotar estas práticas, pois os custos podem ser 

reduzidos e os investimentos facilitados. Chini (2015) sugere que os produtores de 

carne têm optado por adotar tecnologias voltadas para a sustentabilidade desde que 

sejam de baixo custo e de fácil implementação. Por esta razão, a presença deste tipo 

de associação pode facilitar que pequenos produtores adotem uma postura positiva e 

sustentável na pecuária. 

Por fim, os benefícios apresentados na coleta são diretamente associados aos 

motivadores, ou seja, acabam sendo consequência das ações estratégicas e 

institucionais, conforme resumido na Tabela 11. Neste sentido, considera-se como 

benefício o retorno econômico e financeiro que as organizações têm após a adoção 

destas práticas, além do reconhecimento de suas atividades no mercado, tanto 

nacional quanto internacional.  

Tabela 11 – Benefícios de adotar práticas sustentáveis 
# Benefícios 

1 Melhoria na qualidade ambiental 

2 Otimização de processos e aumento da produtividade/lucratividade 

3 Controles gerenciais específicos que reduzem custo a longo/ médio prazo 

4 Gestão de pontos de desperdício 

5 Conscientização/capacitação de funcionários 

6 Maior possibilidade de certificação 

7 Mais facilidade de acesso a mercados 

8 Produto com maior valor agregado 

9 Reconhecimento do consumidor 

Fonte: Coleta de dados, produzido pela autora. 

 

A decisão de adotar práticas sustentáveis promove a boa reputação de uma 

organização que se mostra preocupada com o meio ambiente e a sociedade, podendo 

se consolidar no mercado doméstico. Há também a conformidade com as leis e 

normas, que facilitam o maior acesso a mercados de forma legítima e com 

reconhecimento sustentável. Além disso, há o aumento da produtividade, haja vista 



80 
 

que a otimização dos recursos naturais favorece a possibilidade de produzir mais com 

menos. 

É possível definir, desta forma, que a adoção de práticas sustentáveis, se 

utilizadas por meio de uma gestão consciente e uma estrutura de governança 

específica, contribui não só para a preservação do meio ambiente, mas para a 

consolidação da melhoria contínua dos recursos disponíveis para a sociedade, 

mantendo a estabilidade do setor agrícola e, consequentemente no nível de consumo 

de alimentos no mundo.    

 

4.3 RELAÇÃO ENTRE CATEGORIAS 

O objetivo deste capítulo é identificar com as categorias se relacionaram na 

análise do conteúdo das entrevistas e dos relatórios, de modo a verificar se a 

proposição do estudo foi alcançada. Ao longo do capítulo anterior já foi possível 

identificar algumas relações, por isso este capítulo mostra o resultado final e conjunto 

das análises que foram feitas separadamente. 

Associação é uma das formas de organização existentes no mercado, cuja 

formação parte da ação voluntária de seus membros, a fim de partilhar os custos e os 

benefícios disponíveis, além de reduzir as barreiras existentes na atuação isolada 

(Oslon, 1999). Contudo, o resultado da pesquisa mostra que, por meio das AIPs, é 

possível alcançar metas e demandas que seriam intangíveis para uma só 

organização. Conejero (2011) sugere que elas são interlocutoras dos objetivos que 

permeiam as atividades do governo da sociedade das corporações. Neste sentido, 

verifica-se também que o papel das AIPs hoje, se mostra além da estratégia 

competitiva, indo também em busca de objetivos mais amplas, como é o caso da 

sustentabilidade.  

As formas de governança utilizada por qualquer um dos agentes da cadeia da 

carne são afetadas pelas mudanças nos hábitos de consumo, como por exemplo, a 

preocupação com a segurança alimentar e o impacto ambiental. Por esta razão, a 

cadeia deve buscar novas formas de gerencia-las (Zylberstajn, 1995; Kimura, Kayo, 

Perera & Kerr, 2012).  
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Estruturas eficientes são o resultado da relação entre o ambiente institucional 

e o indivíduo. No caso da governança da sustentabilidade, para ser considerada 

eficaz, o agente deve responder às regras de onde está inserido e, ao mesmo tempo, 

atender as demandas da sociedade.  

No estudo, a Categoria Estrutura de Governança sugere que, na cadeia da 

carne, deve estar relacionada principalmente à coordenação das práticas 

agropecuárias com foco na sustentabilidade. Um exemplo disto, é a questão do bem-

estar animal, da rastreabilidade, da emissão de gases poluentes e o uso das 

pastagens. Estes são atributos agora incorporados nas ações dos elos da cadeia. 

Um dos motivos da contínua degradação dos recursos naturais e prejuízos à 

sociedade até a década de 1990, era a busca estratégica pelo aumento do lucro por 

parte das corporações que, até então, desencorajavam a preservação, sem se atentar 

para os retornos a população (Joseph, 2013). Mas, atualmente, como mostra a 

Categoria Estratégia, os produtores e até mesmo as indústrias, reconhecem que há a 

possibilidade de produzir mantendo os lucros sem prejudicar o meio ambiente e 

privilegiando os consumidores.  

Outro exemplo pode ser visto em relação a subcategoria Benefícios, sobre a 

qual, Husser (2012) defende que envolvem a reputação e o ganho de mercado, da 

mesma forma que afirmam os entrevistados. Os retornos a médio e longo prazo 

conseguem inspirar outras ações voltadas para os benefícios resultantes do 

alinhamento entre organização, sociedade e meio ambiente. 

De modo a analisar qual o papel desenvolvido pelas AIPs, especificamente o 

GTPS na adoção de práticas sustentáveis na pecuária brasileira, utilizou-se o método 

de análise de conteúdo em 6 entrevistas semiestruturadas com especialistas no tema 

e uma representante do caso e 6 relatórios de sustentabilidade de duas indústrias que 

fazem parte do grupo. Os resultados geraram 345 excertos de textos que serviram de 

base para caracterizar as categorias analisadas anteriormente. Desta forma, foi 

possível chegar ao objetivo da pesquisa e identificar qual é o papel ou papéis 

desenvolvidos pelo GTPS, ilustrados na Figura 7.  
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Figura 7 – Relação entre as categorias de análise e resultado da análise. 
 
 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

 

 

Os resultados mostram que diante dos desafios globais, dentre os quais se 

encontra a preservação do meio ambiente e a atenção com a sociedade, surgiu uma 

nova dimensão a ser repensada pelos atores do mercado (empresas, associações, 

consumidores, etc), traduzido pelo termo sustentabilidade.  

A partir da necessidade de mudança na postura desses atores em prol da 

sustentabilidade, surgiu uma Associação Vertical que tem por objetivo promover a 

discussão do tema e implementação de práticas em um setor específico, o da 

pecuária, que é o mais relevante na economia brasileira.  

A atuação desta associação se diferencia das demais existentes no setor 

agrícola como um todo, pois diante da necessidade de sustentabilidade mundial, 

houve um avanço no seu papel, que vai além da estratégia e da busca pela 

modificação das regras do jogo. Face a esse movimento inovador no setor, está 

pesquisa dedicou-se a analisar qual seria este papel e como ele acontece no setor. 
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Desta forma, a análise dos resultados, conforme Figura 7, mostrou que o 

principal papel do GTPS, como Associação Vertical que atua em prol da 

sustentabilidade global e não de seus membros especificamente, em um sentido 

amplo, é coordenar a adoção de práticas sustentáveis em todos os elos da cadeia da 

pecuária brasileira.  

O grupo promove essas ações pelo fato de seus membros serem motivados 

por dois fatores em especial: o ambiente institucional e a estratégia. Por isso, inclui-

se no papel desta AIP a harmonização de leis e normas existentes na pecuária com o 

objetivo de seus associados, bem como a gestão das suas estratégias como 

Associação que visa replicar a sustentabilidade no setor com as de seus que buscam 

vantagem competitiva e reconhecimento no cenário internacional. 

Pode-se ver, portanto, que o GTPS como AIP desempenha um papel 

considerável na coordenação da busca pela promoção de práticas sustentáveis no 

setor, pois está em sua responsabilidade o desenvolvimento de programas e 

investimentos que facilitam a regulamentação das atividades dos elos da cadeia no 

âmbito da sustentabilidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desta dissertação foi analisar o papel das AIPs na adoção de 

práticas sustentáveis na pecuária brasileira, por meio de um estudo de caso único, 

tendo em vista a inovação das atividades do GTPS e a forma como vem atuando no 

setor. Para alcançar os resultados apresentados foram traçados objetivos específicos 

que identificassem cada um dos pontos de análise e, consequentemente, os mesmos 

pudessem ser relacionados de forma conjunta.  

O objetivo geral deste estudo foi analisar o papel das AIPs na adoção de 

práticas sustentáveis na pecuária brasileira. O mesmo foi alcançado por meio da 

triangulação da coleta de dados, na qual verificou-se que o GTPS tem a função de 

coordenar a adoção de práticas sustentáveis na cadeia da pecuária, além de 

promover internacionalmente a imagem do setor no exterior, o que resulta em outros 

retornos positivos aos seus associados, bem como, para a sociedade e o meio 

ambiente. E, os objetivos específicos foram: 

Apresentar as demandas institucionais (nacionais e internacionais) voltadas 

para a sustentabilidade na pecuária. Este objetivo foi alcançado com base na pesquisa 

bibliográfica e validada com a coleta de dados secundários. Desta forma, foi possível 

apresentar diferentes regras e normatizações presentes no setor.  

Caracterizar as estruturas de governança para a sustentabilidade no 

agronegócio. O estudo alcançou este objetivo exibindo as formas pelas quais uma AIP 

atua de forma estruturada para coordenar e inspirar modelos de gestão voltados para 

o tema.  

Ilustrar o alinhamento de estratégias entre uma AIP e seus membros. Chegou-

se a este resultado por meio da análise entre a atuação do GTPS e de outras 

associações que fazem parte do grupo, sobre o qual, os especialistas afirmam existir 

um alinhamento positivo.  

Identificar os motivadores, as dificuldades e os benefícios de adotar práticas 

sustentáveis na pecuária. Isto foi revelado baseando-se na análise dos relatórios 

anuais das indústrias que fazem parte da Associação, e sua validação pelos 

entrevistados. 
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Especificar as principais práticas de sustentabilidade que estão sendo 

adotadas o setor. Chegou-se ao alcance deste objetivo a partir da reunião dos dados 

primários e secundários, onde identificou que os diferentes elos da cadeia da pecuária 

utilizam diversas práticas socioambientais. 

Portanto, todos os objetivos foram alcançados, afirmando a proposição 

central do estudo, por meio da coleta dos dados primários e secundários e sequente 

análise do conteúdo como método de análise. Foi possível verificar que por meio do 

papel central de coordenação que o GTPS desenvolve como Associação Vertical, é 

possível alcançar metas e demandas sustentáveis que seriam muito mais difíceis se 

tomadas por cada elo da cadeia separadamente. Além de conseguir auxiliar na gestão 

estratégica de seus associados e na conformidade com as leis e pressões existentes 

no setor, tudo isso por meio da promoção de boas práticas sustentáveis com base na 

melhoria contínua de toda a cadeia da pecuária brasileira.  

Este trabalho se diferencia dos demais, pois conseguiu mostrar que diante 

das mudanças no Sistema Internacional, os atores do mercado precisam ter uma nova 

postura em relação a utilização de recursos naturais e seus retornos à sociedade. Por 

isso, conseguiu mostrar quais os principais fatores que levaram à estas mudanças e 

como ela acontece hoje. Até então o papel das AIPs não se mostrava ligado à estas 

mudanças, mas os resultados da pesquisa revelam que elas vêm desempenhando 

um papel fundamental neste processo.  

Antes da expansão das discussões sobre meio ambiente e sociedade, os 

esforços para utilizar práticas sustentáveis ocorriam para o cumprimento das regras 

do jogo. Atualmente, pode-se verificar que existem uma maior disposição em se adotar 

estas práticas e, havendo a coordenação de organismo específico que concilia 

diferentes estratégias, esse desejo se torna traduz em ações efetivas. Neste sentido, 

o trabalho conseguiu revelar um novo papel que as AIPs podem desenvolver, indo 

além das necessidades exclusivas de seus membros. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E GERENCIAIS 

O modelo analítico proposto neste trabalho, ilustrado na figura 7, mostrou que 

esta pesquisa traz contribuições para o meio acadêmico e também corporativo, haja 
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vista que revelou uma nova perspectiva sobre as literaturas apresentadas e, ao 

mesmo tempo, trouxe a relação com o que acontece na prática. 

A primeira implicação desta pesquisa é contribuir para o avanço da literatura 

sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que já é ampla e complexa, 

mas trazendo uma perspectiva diferente, que envolve o papel desempenhado pelas 

AIPs nesse tema, – que ainda não foi abordado na área acadêmica de forma conjunta. 

Além de mostrar que diante da importância do assunto, novas estruturas estão 

surgindo para gerenciar a questão da sustentabilidade em âmbito doméstico e 

internacional, sendo esta também uma implicação gerencial. 

 A segunda implicação deste trabalho é contribuir para a disseminação de boas 

práticas sustentáveis que hoje existem na pecuária, mas que podem ser aplicadas em 

diferentes segmentos produtivos, o que ajuda não só a sociedade e ao meio ambiente, 

mas também no avanço das relações comerciais.  

Por fim, a terceira é mostrar como a adoção de práticas de sustentabilidade 

podem resultar em um ganho de mercado tanto doméstico quanto internacional, que 

está cada vez mais competitivo e complexo face às demandas institucionais. 

Com isto, este trabalho conseguiu consolidar diferentes perspectivas sobre o 

desejo de adotar práticas sustentáveis a partir do papel coordenador desenvolvido 

pelas Associações de Interesse Privado, tendo em vista que desta atividade se têm 

retornos positivos para a sociedade, para o meio ambiente e para os negócios. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

A limitação do estudo está no escopo, pois analisou um setor específico, 

podendo ter diferentes resultados se analisado em outros setores agrícolas ou não. 

Isso abre um leque para pesquisas futuras, haja vista que em âmbito internacional, o 

setor agrícola brasileiro apresenta diferentes forma de lidar com a questão da 

sustentabilidade face ao seu reconhecimento no exterior. Ademais, na coleta e análise 

dos dados surgiram outras categorias tão quanto importantes para a análise da 

adoção de práticas de sustentabilidade como consumidor e marca, as quais também 

podem ser importantes foco de análise em futuras pesquisas.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

1. Visão geral do projeto 

Objetivos: A pesquisa tem por objetivo principal analisar o papel das 

Associações de Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária brasileira, por meio de um estudo de caso único com subcasos. A fim de 

responder ao questionamento principal da pesquisa, busca-se especificamente: 

Apresentar as demandas institucionais (nacionais e internacionais) voltadas para a 

sustentabilidade na pecuária; Caracterizar as estruturas de governança para a 

sustentabilidade no agronegócio; Ilustrar o alinhamento de estratégias entre uma AIP 

e seus membros; Identificar os motivadores, as dificuldades e os benefícios de adotar 

práticas sustentáveis na pecuária; Especificar as principais práticas de 

sustentabilidade que estão sendo adotadas o setor. 

 

Principais questões a serem respondidas: Qual o papel da Associação da 

implementação da sustentabilidade na pecuária? Quais são os principais motivadores, 

dificuldades e benefícios de adotar práticas sustentáveis nas atividades da pecuária? 

Quais são as principais práticas de sustentabilidade adotadas pelos membros da 

Associação? O que foi mais determinante para adotar estas práticas? Existe uma 

estrutura de governança específica para a sustentabilidade? 

 

 Responsável pela pesquisa: Pesquisadora: Ana Carolinne Barata de Lima. 

 

 Critério para a escolha dos casos: Pretende-se estudar os casos que 

atendam aos seguintes critérios: 

 Associação Vertical que tem atuação ativa na implementação da 

sustentabilidade na pecuária brasileira. 

 Associação Vertical que esteja diretamente ligada a toda a cadeia 

da pecuária. 



93 
 

 

 Unidades de análise: Associações de Interesse Privado, cujas dimensões 

são: 

 Ambiente Institucional 

 Estrutura de Governança 

 Estratégia 

 Associações de Interesse Privado 

 Desejo de adotar práticas sustentáveis 

 

2. Procedimentos de campo: 

 

 Aspectos metodológicos: A natureza da pesquisa é de cunho qualitativo, 

onde pretende-se aprofundar nos conceitos apresentados pelas teorias, a partir de 

uma nova abordagem (conjunta) e verificar sua aplicação prática. Para isto, o método 

a ser desenvolvido é o estudo de casos único, haja vista que a unidade de análise tem 

mostrado um comportamento diferente do usual. Além disso, o caso terá subcasos, a 

fim de evidenciar a diferença com o caso principal. 

 

 Instrumento de coleta de dados: 1) Pesquisa bibliográfica e documental a 

partir de outros estudam que mostram os possíveis fatores que levam a adoção de 

práticas sustentáveis no setor agrícola, bem como o papel desempenhado pelas AIPs; 

2) levantamento de dados secundários com a análise dos documentos 

disponibilizados pela associação e seus mebros (sites, revistas, relatórios, etc) sobre 

o papel que as AIPs desenvolvem na adoção das práticas sustentáveis que já vêm 

sendo utilizadas na agropecuária brasileira; 3) entrevistas semiestruturadas com os 

especialistas no tema, a fim de identificar o papel das Associações de Interesse 

Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na pecuária brasileira. 
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 Organização dos dados: Os dados coletados na pesquisa serão organizados 

em banco de dados (word e excel), nos quais serão incluídos os registros das 

entrevistas e as informações disponibilizadas pelas empresas em sites, relatórios, 

revistas, etc. Cada entrevista foi gravada e posteriormente transcrita, para análise 

conjunta com os dados secundários. 

 

 Roteiro de entrevistas: Documento à parte. 

 

3. Questões a serem respondidas e possíveis fontes de evidências 

Categorias Subcategorias Questões centrais 

Ambiente 
Institucional 

Leis e Pressões  Quais são as principais leis e pressões para a sustentabilidade 
vigentes na pecuária? 

Certificações  Por que seria um benefício/vantagem obter certificações de 
sustentabilidade? 

      

Estrutura de 
Governança 

Gestão  Existe uma estrutura de governança dentro da organização, 
que seja específica para a sustentabilidade? 

Coordenação  As associações podem ser consideradas uma forma de 
estrutura de governança para ajudar a coordenar as práticas de 

sustentabilidade na empresa? 

      

Estratégia Vantagem 
Competitiva 

 A adoção de práticas sustentáveis pode ser considerada 
estratégica na busca de vantagem competitiva? 

Internacionaliza
ção 

 A divulgação de relatórios mostrando a relação da organização 
com a sustentabilidade pode trazer ganho de mercado 

internacional? 

      

AIPs Papel  Qual o papel desempenhado pela associação na adoção de 
práticas sustentáveis? 

WTA  AIPs como o GTPS ajudam a despertar o desejo de adotar 
práticas sustentáveis na pecuária? 

      

Adoção de 
práticas 

sustentáveis 

Motivadores  Quais são os principais motivadores para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 

Dificuldades  Quais são as principais dificuldades para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 

Benefícios  Quais são os principais benefícios para a adoção de práticas 
sustentáveis na pecuária? 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4. Plano de análise de dados e relatório de estudo de caso múltiplo 

 

 Análise dos dados: Tendo em vista o objetivo da pesquisa, pretende-se 

utilizar análise de conteúdo como estratégia de análise de dados, por meio do software 

ATLAS TI, a fim de avaliar conjuntamente qual é o papel das Associações de Interesse 

Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na pecuária brasileira.  

 

 Relatório dos casos: Pretende-se apresentar os relatórios de cada caso 

separadamente e, em seguida, desenvolver as conclusões de forma cruzada. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

 

Visão Geral do Projeto 

Objetivos: A pesquisa tem por objetivo principal analisar o papel das 

Associações de Interesse Privado (AIPs) na adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária brasileira, por meio de um estudo de caso único com subcasos. A fim de 

responder ao questionamento principal da pesquisa, busca-se: Identificar os 

motivadores, as dificuldades e os benefícios das empresas agrícolas adotarem 

práticas sustentáveis; Apresentar as demandas institucionais (nacionais e 

internacionais) voltadas para a sustentabilidade na pecuária; Especificar as principais 

práticas de sustentabilidade que estão sendo adotadas pelas Associações e seus 

membros; Caracterizar as estruturas de governança para a sustentabilidade no 

agronegócio. Os objetivos podem ser justificados, conforme modelo analítico abaixo. 

 

 

 

 

 

Informações sobre a organização e o entrevistado: 
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 Nome da organização:  

 Missão; visão; valores: 

 Estrutura de governança: 

 Representatividade internacional: 

 Países com que se relacionam: 

 Nome do Entrevistado:  

 Cargo:  

 Tempo na empresa: 

 Participação no planejamento de práticas sustentáveis: 

 

Ambiente Institucional 

1. Quais são as principais leis e pressões para a sustentabilidade vigentes na 

pecuária? 

2. Por que seria um benefício/vantagem obter certificações de sustentabilidade? 

3. Existe isomorfismo na cadeia da pecuária em relação à adoção de práticas 

sustentáveis? 

4. A organização se baseou em algum modelo de sustentabilidade? 

5. Existe algum facilitador ou incentivo para adotar práticas sustentáveis? 

 

Estrutura de governança 

1. Existe uma estrutura de governança dentro da organização, que seja específica 

para a sustentabilidade? 

2. Como essa estrutura se formou? Como ela está hoje? 

3. As associações podem ser consideradas uma forma de estrutura de governança 

para ajudar a coordenar as práticas de sustentabilidade na empresa? 

4. A organização utiliza algum tipo de gerenciamento/controle das práticas de 

sustentabilidade? 

Estratégia 
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1. A adoção de práticas sustentáveis pode ser considerada estratégica na busca de 

vantagem competitiva? 

2. A divulgação de relatórios mostrando a relação da organização com a 

sustentabilidade pode trazer ganho de mercado? 

3. As associações podem ajudar a empresas a utilizar a sustentabilidade como forma 

estratégica? 

4. Em quais circunstâncias ou por quais fatores a organização deixaria de adotar 

práticas sustentáveis? 

5. Quais são as principais vantagens e desvantagens (mercadológicas) de adotar 

práticas sustentáveis na pecuária? 

 

Associações de Interesse Privado (AIPs) 

1. Qual o papel desempenhado pela associação na adoção de práticas sustentáveis? 

2. A coordenação da sustentabilidade na pecuária pode ser influenciada pelas AIPs? 

3. AIPs como o GTPS ajudam a despertar o desejo de adotar práticas sustentáveis na 

pecuária? 

 

Desejo de adotar (Willingness to Adopt) práticas de sustentabilidade 

1. Quais são os principais motivadores para a adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária? 

2. Quais são as principais dificuldades para a adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária? 

3. Quais são os principais benefícios para a adoção de práticas sustentáveis na 

pecuária? 

4. Há cerca de quanto tempo a organização passou a adotar práticas de 

sustentabilidade? 
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5. A adoção destas práticas está associada principalmente por quais fatores? 

Institucionais; estratégicos ou Sociais/Ambientais? 

6. A adoção de práticas sustentáveis no setor agrícola como um todo tende a 

aumentar ou diminuir no futuro? 

 

#Citar as principais práticas adotadas pela organização e/ou seus associados. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GTPS 

 

Informações sobre as Associações: 

 Nome da Associação: 

 Nome do Entrevistado: 

 Cargo:  

 Tempo na empresa: 

 Principais parcerias: 

 

Desenvolvimento Sustentável 

1. Em quais sentidos você considera que o perfil do gestor pode influenciar na 

decisão de utilização de recursos sustentáveis? 

 

2. A sustentabilidade ambiental pode ser considerada um fator que não só 

preserva o meio ambiente, mas também traz retorno financeiros para as 

empresas? 

 

3. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas exportadoras 

em relação a implementação de práticas sustentáveis? 

 

4. Como a variável ambiental pode ser considerada fator de competitividade no 

cenário doméstico e internacional? 

 

5. Quais são as principais inovações que as empresas exportadoras vêm 

desenvolvendo em relação a preservação ambiental? 

 

6. Existem estratégias de marketing para a adaptação das empresas na era do 

Desenvolvimento Sustentável? Se sim, quais? 

 

7. Em qual patamar você considera que o Brasil está posicionado em relação ao 

Desenvolvimento Sustentável por parte das multinacionais? 
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8. Para as empresas, quais são os principais benefícios trazidos pela preservação 

do meio ambiente?  

 

9. Entre os campos organizacionais que compõe as empresas (setor de 

marketing, inovação, responsabilidade social), quais deles é mais afetado pela 

questão da sustentabilidade ambiental? 

 

Ambiente Institucional 

1. Há um padrão entre as empresas do setor agrícola, em relação a modelos de 

negócios, práticas de gestão e estrutura, por exemplo, que estejam ligadas ao 

DS? 

 

2. Se adaptar as novas exigências institucionais têm sido difícil? O que você 

considera que mais mudou nos últimos anos, em relação às exigências? 

 

3. A relação da APEX/MAPA é dinâmica com as empresas exportadoras? 

 

4. As estratégias das empresas precisam se adaptar às novas demandas 

institucionais? 

 

5. Como as instituições apoiam as estratégias ambientais das empresas? 

 

6. Sobre as certificações ambientais, quais você considera que são mais difíceis 

de serem alcançadas? Qual a importância delas para as empresas 

exportadoras do setor agrícola? 

 

7. Qual o principal marco regulatório sobre sustentabilidade no Brasil? 

 

8. Como as principais instituições que afetam o comportamento das empresas? 

 

9. De que forma o governo influencia nas estratégias ambientais das empresas e 

na dinâmica das associações? 
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10. Quais são os projetos de fomento desenvolvidos pelas instituições? 

 

 

Internacionalização 

1. A sustentabilidade pode ser um fator motivador para internacionalização? Se 

sim, quais seriam as principais vantagens? 

 

2. As estratégias de internacionalização das empresas agrícolas variam de 

acordo com o país em que elas pretendem entrar ou são todas iguais? 

 

3. Como as associações e os órgãos governamentais auxiliam na 

internacionalização? 

 

4. Os custos de transação aumentaram com as novas exigências ambientais? 

 

5. De que forma, você considera que a sustentabilidade impacta na imagem 

internacional da associação e das empresas? 

 

6. Quais são os fatores internos e externos que podem influenciar na 

internacionalização? 

 

7. Quais as principais diferenças entre as leis dos países, por exemplo, entre os 

que mais e menos importam do Brasil? 

 

 


