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Resumo: A empresa voltada para responsabilidade social busca desenvolver suas estratégias 
de sucesso a longo prazo, uma vez que se preocupa não somente com seus funcionários e suas 
ações internas, mas também com atitudes éticas efetivas e principalmente com de toda a 
comunidade na qual está inserida. Esse envolvimento permite que essas empresas obtenham 
ganhos, nem sempre facilmente quantificáveis, sob a forma de fatores que agregam valor, 
reduzem custos e permitem o aumento da competitividade. A presente pesquisa tem como 
objetivos mostrar como a indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul percebe os indicadores 
de responsabilidade social, analisar se a mesma têm indicadores ou estes são negligenciados e 
como a estratégia de responsabilidade social pode servir instrumento de ganho de mercado. 
Para tanto, utilizaram-se dados de uma pesquisa exploratória baseados em Indicadores Ethos 
de Responsabilidade Social Empresarial. Observou-se que os frigoríficos do Estado 
principalmente os de grandes grupos empresariais apresentam preocupações com a 
responsabilidade social. 
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1. Introdução 

A Responsabilidade Social Empresarial pode ser considerada como um termo 
contemporâneo para designar relacionamento das empresas com o mundo. Pode significar não 
derrubar uma árvore, tratar bem seus funcionários, ter uma atitude filantrópica ou ainda pagar 
corretamente seus impostos.   

Anteriormente, encarada como missão exclusiva do Estado (primeiro setor), a 
promoção do bem estar social, vem sendo adotada como bandeira também pelas empresas 
(segundo setor) que se uniram ao governo na luta contra as crescentes diferenças sociais e 
danos causados à natureza. A esta parceria, adiciona-se o fortalecimento das entidades do 
chamado terceiro setor como fundações, institutos, organizações não governamentais, 
associações e Oscips (Organizações da Sociedade Civil de Caráter Público), que se 
estruturaram para desenvolver ações socialmente responsáveis (ARANTES et al., 2002). 

Hoje, a sociedade cobra ações que diminuam a desigualdade social e os demais 
impactos negativos causados pelo processo industrial sobre a sociedade e a natureza. Uma 
nova ordem social está se formando, baseada no exercício da cidadania responsável, 
assegurada através da responsabilidade social empresarial como prática corrente adotada pelas 
empresas e pelos demais agentes sociais (ARANTES et al., 2002). 
 

1.1  Justificativa 

O agronegócio no Brasil vem crescendo em importância. Este fato é decorrente do 
aumento da capacidade produtiva, da produtividade e do aumento da inserção de tecnologia 
de ponta. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, em 2005, o setor 
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movimentou 458 bilhões de reais por ano, o que representa um terço do Produto Interno Bruto 
- PIB, gerando 17,7 milhões de empregos, o equivalente a 37% da População 
Economicamente Ativa (PEA). Possuidor do principal rebanho comercial bovino do mundo, o 
Brasil atingiu, em 2004, um efetivo de 204.512.737 milhões de animais, o que representou um 
crescimento de 4,58% em relação ao ano anterior (MAPA, 2006). 

A Responsabilidade Social Empresarial é hoje um referencial competitivo para as 
empresas de todos os segmentos de mercado, agregando valor à marca e fidelizando clientes. 
Os consumidores tendem a incluir no seu processo de decisão de compra produtos afetos a 
empresas socialmente responsáveis (SEABRA, 2003). 

Diante do exposto, torna-se necessário mensurar itens da responsabilidade social 
empresarial na cadeia produtiva da carne, em seu elo de transformação, representado pelos 
frigoríficos.  
 
1.2. Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo fornecer uma visão geral do que se tem hoje em 
relação à responsabilidade social empresarial, no elo de transformação da cadeia produtiva da 
carne, dos frigoríficos, no Estado de Mato Grosso do Sul (MS).  

A presente pesquisa busca verificar se os frigoríficos não estão somente preocupados 
com os ganhos operacionais, mas também com sua interação com empregados, fornecedores, 
clientes, investidores, competidores, clientes, governo e consumidores. 

 

2. Sistemas agroindustriais 
 

O agronegócio ou agribusiness foi um termo inicialmente cunhado na decada de 50 
para englobar todas as inter-relações que o setor agropecuário mantém com os outros setores 
econômicos (Zylbersztajn; Neves, 2000). Posteriormente, outras definições como Complexo 
Agroindustrial (CAI) e Sistema Agroindustrial (SAG) foram introduzidas, porém com o 
mesmo objetivo, a abordagem sistêmica do conjunto de atividades relacionadas à produção e 
à transformação de produtos agrosilvopastoris (agricultura, pecuária e silvicultura).  

Detalhando a compreensão de cadeia de produção, pode-se dizer que ela se constitui 
em uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e 
ligadas entre si por um encadeamento técnico, e também um conjunto de relações comerciais 
e financeiras que estabelecem, entre os estados de transformação, um fluxo de troca, situado 
de montante a jusante, entre fornecedores e clientes” (BATALHA, 1997).  

Quatro macro-segmentos são propostos; comercialização, industrialização, produção 
de matérias-primas e o fornecimento de insumos, segundo (MICHELS; SPROESSER; 
MENDONÇA, 2001).  
i.  A comercialização é representada pelas empresas que estão em contato com o cliente 

final da cadeia de produção e que viabilizam o consumo e o comércio dos produtos 
finais (supermercados, mercearias, restaurantes, cantinas etc.). Podem ser incluídas 
neste macro-segmento as empresas responsáveis somente pela logística de distribuição;  

ii.   A industrialização é constituída pelas firmas responsáveis pela transformação das 
matérias-primas em produtos finais destinados ao consumidor, o qual pode ser uma 
unidade familiar ou outra agroindústria; 

iii.        A produção de matérias-primas reúne as firmas e produtores rurais que fornecem as 
matérias-primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção do 
produto final (agricultura, pecuária, pesca, piscicultura etc.) ; 

iv.   O fornecimento de insumos é constituído por empresas em geral, grandes grupos 
econômicos, que fazem chegar aos produtores, através do varejo, os insumos 
necessários à produção, tais como, vacinas, sal mineral, arame farpado entre outros. 
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2.1. O Sistema Agroindustrial da Carne Bovina 

Nos últimos anos, face à globalização da economia e criação de mercados competitivos, 
têm-se intensificado as pressões por aumento de produtividade em todas as regiões do país 
que criam bovinos exclusivamente a pasto. Com aproximadamente 50 milhões de cabeças, os 
estados de Mato Grosso do Sul  e Mato Grosso possuem os maiores rebanhos bovinos do país. 

De acordo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a  região Centro-
Oeste continuou com o maior rebanho de bovinos do País (69,9 milhões) e apresentou 
crescimento de 6,59% no número de cabeças, acima da média nacional (4,58%). Os estados 
do Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT) são os principais produtores, concentrando, 
respectivamente, 12,78 % e 12,59% do rebanho brasileiro (Pesquisa da Pecuária Municipal- 
PPM 2003). 

O Mato Grosso do Sul, em 2004, possuía o maior rebanho bovino brasileiro, 
24.715.372 cabeças, correspondente a cerca de 12% do rebanho nacional e cerca de 35% do 
rebanho da região Centro-Oeste (71,1 milhões de reses). No que se refere à indústria 
frigorífica, foram abatidas no Estado em 2004, cerca de 3,8 milhões de cabeças, o que 
corresponde a 14,7% do abate nacional, de acordo com dados da Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul - IAGRO. 

Faveret Filho; Paula (1997) constataram que a pecuária de corte no Brasil pode ser 
analisada a partir de duas características básicas: i) diversidade – das raças, do sistema de 
criação, de condições sanitárias de abate e de formas de comercialização; e, ii) 
descoordenação da cadeia produtiva – baixa estabilidade nas relações entre criadores, 
frigoríficos, atacadistas e varejistas, qe tem como um dos efeitos a falta de rastreabilidade dos 
produtos, bem como a falta de qualidade do produto e informalidade. 

Os diferenciais competitivos do Brasil em relação a seus concorrentes são – grande 
extensão de terras, genética bovina de qualidade e adaptada ao meio ambiente, tecnologia, 
condições climáticas muito favoráveis à produção pecuária de baixo custo e ecologicamente 
correta. 

Faveret Filho; Siffert Filho (1998) observaram que ainda persistem algums gargalos na 
cadeia. Entre outros, os autores afirmam que existe uma descoordenação entre os elos da 
cadeia. Assim o SAG da carne bovina carece de uma organização hegemônica, dado que 
atualmente o fluxo de informações entre os diversos elos da cadeia ainda é muito pequeno, e 
esta ausência é uma das principais responsáveis pela queda na competitividade da cadeia, 
sendo que a transmissão de informações é realizada principalmente via preço. 

 

2.2.  A Industria Frigorífica 
 

Em relação aos frigoríficos, estima-se que existam aproximadamente 1.000 frigoríficos 
no Brasil, dos quais 351 possuem o aval da inspeção federal (SIF), sendo que destes, apenas 
67 frigoríficos, ou seja, 19,1% do total estão prontos a atender a demanda internacional, 
segundo dados da Associação Brasileira das Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC). É 
interessante observar que esses 67 frigoríficos pertencem na verdade a 17 grupos que dividem 
entre si 98% do faturamento bruto relativo as vendas externas. Segundo o autor a região 
centro-oeste possui, atualmente, 56% das plantas frigoríficas prontas para o abate destinado à 
exportação. 

No Mato Grosso do Sul, o setor frigorífico emprega diretamente 20.000 funcionários 
(dados de 2005) distribuídos em 34 indústrias frigoríficas, e capacidade instalada para abater 
4,5 milhões de cabeças ao ano. Levando-se em consideração as exigências sanitárias e as 
tendências de mercado, o número de empregos pode se elevar.  

Em relação ao mercado externo, o Estado tem cinco plantas industriais habilitadas para 
a exportação de carne, com capacidade de abate variando entre 3.300 e 4.200  cab/dia. Estas 
unidades pertencem a 03 grupos: Independência (2), Bertin (2) e Frigorífico Três Lagoas (1) 
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(MAPA, 2005). 
Os principais produtos oriundos do abate de bovinos são: A carne com osso resfriada, 

carne sem osso resfriada, miúdos, farinha de osso, farinha de sangue, graxaria, couro, cascos e 
chifres. 

 

3. Responsabilidade social  
 

De acordo com o Instituto Ethos, responsabilidade social é uma forma de conduzir os 
negócios da empresa de tal maneira que a torna parceira e co-responsável pelo 
desenvolvimento social. Para isso a empresa terá que reconhecer que seu universo de ações 
não está somente composto por seus sócios e acionistas, mas também por todos os agentes 
com os quais interage, isto é, empregados, fornecedores, clientes, investidores, competidores, 
clientes, governo e consumidores. 
A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e fomentar a 
cidadania individual e coletiva. Para as empresas deve ser considerado como um conjunto de 
ações que vão além do que é demandado por lei ou obrigações. 

 
 

 3.1. Ética e Responsabilidade Social Empresarial 
 

Os conceitos de Ética e Responsabilidade Social estão intimamente ligados. Não dá para 
falar de Responsabilidade Social Empresarial sem tocar em valores éticos. Em outras 
palavras, não existe uma organização que seja socialmente responsável e não seja ética 
(ORATI, 2003). 

O Instituto Ethos (2002) deixa clara a relação entre os dois conceitos: “Ética é a base da 
responsabilidade social e se expressa através dos princípios e valores adotados pela 
organização. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios. É importante seguir uma 
linha de coerência entre a ação e o discurso. 

 

3.2. Como demonstrar o que a Empresa faz: “Balanço Social” 

Atualmente o uso do Balanço Social é mais difundido nos países sócio-econômico mais 
desenvolvidos. Conforme por De Luca; Brandão (1998), os países que detém um 
desenvolvimento maior sobre Balanço Social apresentam formas e enfoques bem 
diferenciados, que podem ser resumidos no quadro 1.  

 

Quadro 1. Enfoque do Balanço Social no mundo 
  Ênfase para os consumidores / clientes e a sociedade em geral; 
  qualidade dos produtos, controle de poluição, contribuição da empresa 
  às obras culturais, transportes coletivos e outros benefícios à 

Estados Unidos 

  coletividade; abordagem de caráter ambiental. 
Holanda    Enfoque para informações sobre as condições de trabalho. 
Suécia    Ênfase nas informações para os empregados. 

Alemanha .   Enfoque para as condições de trabalho e aspectos ambientais 
  Forte discussão sobre responsabilidade social e grandes pressões para 

Inglaterra 
  divulgação mais ampla dos relatórios sociais. 
  Enfoque para informações aos empregados; nível de emprego, 

França 
  remuneração, condições de trabalho e formação profissional. 

Fonte: De Luca; Brandão (1998). 

Na elaboração do balanço social, Kroetz (2000) sugere a observância de alguns 
princípios, que poderão dar ao demonstrativo maior eficácia e credibilidade, dentre os quais 
destacam-se: 

i. Objetividade: este princípio baseia-se na premissa de que todas as informações 
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deverão ser fidedignas aos fatos que estão sendo relatados, portanto não se deve 
permitir que juízos de valor interfiram naquilo que está sendo relatado. 

ii. Continuidade: neste caso, busca-se garantir que as informações possam ser 
comparadas em diferentes períodos, portanto é necessário que a coleta dos dados 
ocorra de forma constante.  

iii. Pertinência: aqui é necessário observar até que ponto a informação é de fato relevante 
para os stakeholders. A relação entre o custo da elaboração e divulgação do 
demonstrativo e o retorno propiciado pela transparência deve ser positiva ou 
favorável. 

iv. Uniformidade: é necessário que haja uma padronização no que se refere aos 
procedimentos metodológicos para a elaboração do balanço social, bem como, a 
utilização de notas explicativas quando alterações se fizerem necessárias. 

v.   Certificação: o relatório deve permitir uma certificação por agente externo, garantindo 
assim, a credibilidade das informações prestadas. 

 

3.3. Percepção do consumidor sobre responsabilidade social e a influência na compra  
 

Diversos são os fatores que influenciam o processo de decisão de compra dos 
consumidores. Kotler (1998) afirma que o comportamento de compra é influenciado por 
fatores culturais (cultura, subcultura, classe social); sociais (grupos de referência, família, 
papéis e posições sociais); pessoais (idade, ocupação, condição econômica, estilo de vida, 
personalidade); e psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes).  

Teóricos do comportamento humano separam e hierarquizam as diversas matrizes 
indutoras da atitude de consumo do cliente. Pereira (2004) afirma que os estudiosos dos 
fenômenos comportamentais relacionados a desejos e necessidades como vetores do consumo, 
incluem entre os motivos, emoções, indutores do ato da compra, aspectos associados a 
“sentimentos de pertença amor”, “acolhimento” e “amor e afeição”, categorias que, mesmo 
presas a condicionantes de natureza fisiológica, são vistas como pontes entre o sentimento 
individualista, de caráter instrumental, e as motivações de contornos mais altruísticos, 
vinculadas a um sentimento político, strictu senso, que faz a articulação entre e indivíduo e o 
seu exercício solidário e responsável de cidadania.  

Para que a prática da Responsabilidade Social seja um fator de influência na decisão de 
compra do consumidor, parece necessário que sua divulgação seja feita de forma eficaz, 
servindo de fonte de informação e esclarecimento para o consumidor. (ARANTES et al. 
2002).     

O consumidor brasileiro já elabora a sua decisão de compra, vinculando a sua opção, 
entre outros fatores, à sua percepção da prática de responsabilidade social das empresas. É o 
que fica demonstrado na Pesquisa do Instituto Ethos, concluída em 2002, com cobertura sobre 
onze regiões metropolitanas – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Curitiba, Belém, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e Goiânia – que oferece, entre outras, as 
seguintes conclusões: 

-“os consumidores brasileiros esperam um comportamento ético das empresas,(...)  
rejeitam a propaganda enganosa e estão atentos à saúde dos funcionários e à poluição que 
eventualmente provocam”; 

-“embora tênue, a uma atitude efetiva de punir empresas não consumindo seus produtos 
-14% dos consumidores - mais da metade dos consultados comentaram o comportamento das 
empresas com seus familiares e conhecidos 

 
 

4.  Metodologia 
 

Após a revisão de aspectos da metodologia, optou-se na pesquisa por um método 
hipotético-dedutivo, qualitativo e exploratório.   
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O método hipotético-dedutivo parte de um problema detectado a partir do contraste 
entre observações e conhecimentos anteriores. O cientista formula, então, uma hipótese (um 
modelo teórico geral) que procura responder, satisfatoriamente, ao problema. Deduz, então, 
desse modelo, proposições que permitem testagem. Submete-as a teste, por meio de 
experimentações e observações, procurando falseá-las, de modo a refutar a hipótese 
explicativa. Caso seja refutada, a hipótese será submetida por outra, e o processo recomeça. 
Caso resista às tentativas de refutação, a hipótese será considerada corroborada ou, 
provisoriamente, validada. Será, então, utilizada como nova teoria científica, servindo 
também para a detecção de novos problemas (POZZEBON,2004). 

Já a pesquisa exploratória é usada quando se busca entendimento sobre a natureza geral 
de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e as variáveis relevantes que precisam ser 
consideradas. Normalmente, existe pouco conhecimento prévio daquilo que se pretende 
conseguir. Os métodos são mais flexíveis, não estruturados e qualitativos, para que o 
pesquisador comece seu estudo sem preocupações sobre aquilo que será encontrado. A falta 
de estrutura rígida permite que se investiguem diferentes idéias e indícios sobre a situação 
(AAKER, 2004). 

Os primeiros dados foram coletados de fontes secundarias e serviram para situar a 
responsabilidade social empresarial e suas ramificações. Os dados secundários, segundo 
Aaker (2004) são aqueles que foram coletados por pessoas ou agências para outros propósitos 
que não a resolução do problema especifico que temos em mãos. Eles constituem os meios 
mais baratos e fáceis de acesso as informações.  

Em um segundo momento, para a coleta de dados primários foi elaborado questionário 
auto-administrado, sobre componentes formadores da responsabilidade social empresarial. A 
amostra da pesquisa constou de 34 frigoríficos do Estado, associados ao Sindicato das 
Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul (SICADEMS), os 
quais foram contactados previamente por telefone, para a disponibilidade e pré-disposição de 
responder ao questionário enviado via e-mail. 

As entrevistas foram enviadas no período de 05 à 10 de agosto de 2005, responderam ao 
questionário 8 (oito) frigoríficos que representam aproximadamente 23% do total.  
 

6. Resultados e discussões 
 

A formulação de Indicadores Sociais segue critérios que acabam por classificá-los 
segundo a área temática da realidade social a que se referem. Os mais conhecidos são os 
indicadores de saúde, os indicadores educacionais, os indicadores do mercado de trabalho, os 
indicadores demográficos, os indicadores habitacionais, os indicadores de segurança pública e 
justiça, os indicadores de infra-estrutura urbana e os indicadores de renda e desigualdade 
(MUELLER, 2003). 

Assim, por meio dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social, a empresa pode não 
só avaliar, mas também planejar suas ações de responsabilidade social visando a excelência e 
a sustentabilidade de seus negócios. Torna-se possível verificar o estágio em que se 
encontram as práticas de responsabilidade social na empresa e aprimorá-las no que for 
necessário. Neste contexto procurou-se nesta pesquisa fazer um retrato dos itens que 
compõem a responsabilidade social empresarial e sua percepção na industria frigorífica de 
Mato Grosso do Sul.  
 

6.1. Valores e Transparência  
 

A soma dos valores e dos princípios éticos representa a cultura de uma empresa, 
enraizada por suas crenças, sua postura e sua missão de negócio. E, para uma empresa que 
almeja ser reconhecida como “empresa socialmente responsável,” são de suma importância os 
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elementos que se revelam ao se questionar: Quais são os valores que formam a empresa?. Os 
dados sobre essa questão são apresentados no Figura 1.  

 

 Opinião de terceiros sobre a atividade frigorífica

76%

24% 0%0%
 Sempre              

Algumas vezes 

Poucas vezes

 Nunca

 
Figura 1. Opinião de terceiros sobre a atividade frigorífica. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A pesquisa mostrou que 76% de sua indústria frigorífica aceita a opinião de grupos de 

pessoas de fora da unidade produtora, na maioria das vezes formadas por clientes, 
comunidade e fornecedores. 

Uma das formas de melhor expor o que uma indústria esta fazendo com relação à 
responsabilidade social empresarial é o balanço social (relatórios anuais que contém um 
resumo dos resultados obtidos através sua política social).  

  Balanço Social 

59%

41% sim   

 não 

 
Figura 2. Balanço Social na industria frigorífica. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A industria frigorífica de Mato Grosso do Sul tem mais da metade de suas empresas 
apresentando o balanço à sociedade. Os 59% representam na sua grande maioria os 
frigoríficos pertencentes as grandes marcas do país. Os 41% restantes representam pequenas 
unidades frigoríficas (figura 2). 
 

6.2. Publico Interno 
 

A empresa socialmente responsável, segundo o Instituto Ethos (2002) reconhece o valor 
do empregado e não se limita a respeitar os seus direitos estabelecidos na Legislação 
Trabalhista e nos padrões da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Portanto, são 
mais respeitadas pela sociedade e, ao mesmo tempo, mais atraentes para os talentos humanos, 
aquelas empresas que praticam uma política justa e moderna de gestão de pessoas, estando 
incluídas nessa política: i) plano de remuneração e benefícios compatível com o mercado e 
capaz de reter  mão-de-obra e manter os empregados satisfeitos; ii ) segurança e estabilidade 
do empregado, através do estabelecimento de relações de parceria; iii ) condições adequadas 
de trabalho, ou seja, eliminar situações de riscos, insalubridade ou quaisquer outras que 
ameacem a integridade física do empregado; iv) manutenção de um clima saudável entre a 
equipe, evitando-se situações que privilegiem determinadas pessoas em detrimento de outras. 
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Um fator importante para o público interno de qualquer empresa, e não menos para os 
colaboradores da industria frigorífica é a questão salarial. Nos frigoríficos de MS, 88% dos 
funcionários estão satisfeitos com seus rendimentos (Figura 3). 

 

 Satisfação versus remuneração

88%

12%

sim   

 não 

Figura 3. Satisfação versus remuneração na indústria frigorífica. 
Fonte: Dados da  pesquisa 
 

O clima e ambiente de trabalho são elementos que também exercem fortes pressões 
sobre a conduta do publico interno. Na indústria frigorífica de MS, 59% do tempo às relações 
são sempre amigáveis e o ambiente é saudável (Figura 4). 

 

 O ambiente de trabalho versus tensões

59%29%

12% 0%
 Sempre              

Algumas vezes 

Poucas vezes

 Nunca

Figura 4. O ambiente de trabalho versus tensões na indústria frigorífica. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A empresa também deverá respeitar o indivíduo e o trabalhador, evitando qualquer tipo 
de discriminação, adotando um comportamento justo frente às demissões, preocupando-se 
com a capacitação profissional, com questões relacionadas à saúde e à segurança do seu 
funcionário e, por fim, deverá importar-se com a complementação previdenciária em função 
da aposentadoria de todos os membros da organização (MODENESI, 2003). 

Ainda em relação ao público interno, deve haver uma prática de interlocução 
transparente com as entidades sindicais, em torno de objetivos compartilhados. Os programas 
de gestão participativa incentivam o envolvimento dos funcionários e possibilitam o 
desenvolvimento pessoal e profissional e a conquista das metas estabelecidas. Os programas 
de participação acionária e de bonificação relacionada a desempenho são componentes 
importantes dos programas de gestão participativa (MUELLER, 2003). 
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  Harmônia entre o sindicato e o frigorífico

76%

24%
0%0%

 Sempre              

Algumas vezes 

Poucas vezes

 Nunca

 
Figura 5. Relação entre frigorífico e sindicatos de trabalho na indústria frigorífica. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A relação entre os frigoríficos e os sindicatos é marcada em 76% do tempo por grande 
harmonia e 24% do tempo com algum tipo de problema, demonstrando o respeito mutuo entre 
as partes (figura 5). 
 

6.3. Meio Ambiente 
 

A imposição da questão ambiental perante a sociedade mundial “se dá pela vivência 
imediata e intensa dessa população sobre os diversos problemas ambientais que se atrelam 
intimamente com a produção da miséria por esse modelo de sociedade” (SOUZA et al, 2003).  

A industria frigorífica como elemento industrial, tem em 68% de suas unidades a 
preocupação de buscar novas formas de energias não poluentes, destacando-se o gás natural 
boliviano que corta o estado de Mato Grosso do Sul (figura 6). 

 Busca de forma alternativa de energia não poluente

68%

32%
0%0%

 Sempre              

Algumas vezes 

Poucas vezes

 Nunca

 

Figura 6. Busca de forma alternativa de energia não poluente. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A conscientização ambiental deve ser acompanhada pela disseminação dos 
conhecimentos e intenções de proteção e prevenção ambiental para toda a empresa, a cadeia 
produtiva e a comunidade. A redução do consumo de energia, água e insumos levam a 
conseqüente diminuição do impacto ambiental necessário para obtê-los. (MODENESI, 2003) 

Um indicador de que a empresa tem consciência de sua responsabilidade ambiental é o 
tipo de relacionamento que mantém com os órgãos de fiscalização, que se espera seja pautado 
na transparência e na parceria, com vistas à melhoria do sistema de proteção ambiental 
(ETHOS, 2002). 
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 Postura ambiental

38%

62%

 sim   

não 

 
Figura 7. Postura ambiental. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nos frigoríficos de Mato Grosso do Sul, 62% procuram seguir em seus processos 

industriais normas internacionais de proteção e preservação do meio ambiente, como a ISO 
14001, e 38%  não tem nenhuma postura ambiental (figura 7).  
 

6.4. Comunidade 
 

A comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe infra-estrutura e capital 
social, contribuindo decisivamente para a viabilização de seus negócios. A resposta justa por 
parte da empresa é o investimento em ações que tragam benefícios a comunidade 
(MODENESI, 2003). 

Essa contribuição ocorre através de ações como: apoio ou participação em projetos 
sociais promovidos por organizações comunitárias e ONGs – organizações não 
governamentais, destinação de verbas e recursos a instituições e projetos sociais, constituição 
de institutos ou fundações de responsabilidade social, adoção de medidas que aumentem as 
experiências bem-sucedidas e fortaleçam as políticas públicas na área social, desenvolvimento 
de projetos que direcionem suas competências para fortalecer a ação  social. 

   Envolvimento em  projeto social

82%

18%

 sim   

não 

 
Figura 8.  Envolvimento em projeto social 
Fonte: Dados da  pesquisa 
 

Como elemento ativo da sociedade, os frigoríficos de MS, procuram o envolvimento em 
programas ou atividades de cunho social ou comunitário, como é o caso de 82% destas 
empresas. A principal forma de atuação das empresas que investem em programas ou ações 
sociais é a doação de dinheiro, material ou equipamento (figura 8). 

Outro indicador importante de interacao com a comunidade  é  o trabalho voluntário. Este 
consiste em ações que sejam capazes de proporcionar dignidade às pessoas que enfrentam 
dificuldades , sem exigir nenhum retorno financeiro. Isso faz com que o trabalho seja, 
realmente, um ato movido pela preocupação e solidariedade com os demais indivíduos. 
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 Incentivo ao  trabalho voluntário 
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Figura 9. Incentivo ao trabalho voluntário 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Metade dos frigoríficos entrevistados demonstrou que incentivam o trabalho voluntário 
feito pelo funcionário, realizado nas comunidades onde estão inseridos os mesmos (figura 9). 
 

7. Considerações finais 
 

Ao longo da pesquisa, procurou-se mostrar o novo cenário que se apresenta para a 
indústria frigorífica de Mato Grosso do Sul. Verificou-se que, embora existam para gerar 
lucro, os frigoríficos podem no futuro ter suas atividades ameaça caso ignorem a importância 
de se praticar ações de responsabilidade social. 

A percepção da RSE dos frigoríficos de Carne Bovina do Estado de Mato Grosso do Sul, 
afiliados ao Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso 
do Sul (SICADEMS), foi realizada por meio de pesquisa exploratória, com 34 frigoríficos, 
cujos dados foram obtidos mediante aplicação de questionário enviado por e-mail, adaptado 
do modelo elaborado pelo Instituto Ethos (Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial). 

Atualmente, além das empresas necessitarem alcançar a excelência em seus produtos e 
serviços, procura também o reconhecimento por suas ações de responsabilidade social.  

O balanço social é considerado um instrumento importante, na medida em que reporta e 
presta contas dos benefícios de sua atuação junto à sociedade, auxiliando na construção de sua 
imagem junto a seu público, além de servir como exemplo para outras entidades, porém, 
pouco mais da metade dos frigoríficos se preocupam em usar o balanço social.  

O envolvimento e investimento na comunidade em que está situada, provedora de infra-
estrutura e mão-de-obra é uma prioridade da administração de um frigorífico socialmente 
responsável, que precisa gerenciar o impacto da sua atividade produtiva e manter bom 
relacionamento com as organizações atuantes, devendo estar acompanhado de políticas e 
critérios bem definidos.  

Uma forma de o frigorífico atuar na comunidade é através da disponibilização de seus 
funcionários em projetos, caracterizando-se o chamado trabalho voluntário. A divulgação do 
estímulo ao voluntariado possibilita a valorização e disseminação no meio empresarial de 
ações que ofereçam oportunidades para o exercício de cidadania e solidariedade dos 
funcionários, fortalecendo a imagem da organização.  

Estudos posteriores podem acompanhar a evolução dos indicadores em novas pesquisas 
com os mesmos frigoríficos bovinos e também a ampliação para as indústrias frigoríficas das 
cadeias da carne de frango e peixe.  

Na trajetória de uma empresa rumo à maturidade social, um pequeno passo pode ter uma 
dimensão gigantesca, ou seja, ações simples podem produzir resultados excepcionais quando 
se leva em conta o efeito propagador das mesmas.  

Para que isto ocorra é necessário, em primeiro lugar que o frigorífico se conscientize da 
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necessidade da implantação da Responsabilidade Social Empresarial. Em seguida, que 
compreenda a importância da sua participação nesse movimento. Finalmente, que passe, 
efetivamente, a incorporar em seu negócio os princípios e ações responsáveis. 
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