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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão do Curso, apresenta o processo de 

obtenção da Certificação Florestal da Empresa Reflorestadora Sincol, onde foi 

realizado o estágio obrigatório supervisionado do Curso de Serviço Social da 

UNIARP. Tem como objetivo, descrever e refletir sobre as contribuições do 

Serviço Social na empresa, no processo de certificação florestal. 

Historicamente, as alterações ocorridas no mundo com o advento da revolução 

industrial e o princípio do modo de produção capitalista, deram origem a 

inúmeras contradições sociais, à questão social e a impactos ambientais que 

se fazem presentes até os dias atuais. O modo de produção capitalista se 

reproduz com exploração de mão de obra, a mais-valia e o acúmulo de poder. 

As novas tecnologias utilizadas na produção, não eliminaram a exploração do 

trabalho, as contradições sociais e o uso desordenado dos recursos naturais. 

As empresas procuram se readequar às crises que ameaçam o lucro e a 

reprodução do capital, implementando recursos materiais e imateriais, como os 

programas de responsabilidade social e ambiental. Como forma de amenizar 

os impactos da crise do capital que vem ocorrendo desde meados do século 

XX, várias empresas do ramo madeireiro, papeleiro, ou têxtil optaram pela 

implementação de florestas planejadas para a obtenção de sua matéria prima, 

pois nos últimos anos, com a criação de novas leis, não poderiam continuar 

explorando florestas nativas. Há, também, a cobrança de instituições 

internacionais de selos florestais (FSC) Forest Stewardship Council, para que 

haja uma contribuição ao meio ambiente. Assim, as empresas buscam a 

certificação do selo verde.  

Palavras – Chaves: Responsabilidade Social e ambiental, Certificação 

Florestal, Serviço Social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This Course Conclusion Paper presents the process of obtaining the 

Forest Certification of the Sincol Reforestation Company, where we undertook 

the supervised compulsory training of the Uniarp Social Work Course. It aims to 

describe and reflect on the contributions of the Social Service in the company in 

the process of forest certification. 

 Historically, changes in the world with the advent of the industrial 

revolution and the principle of the capitalist mode of production have given rise 

to numerous social contradictions, to the social question and to the 

environmental impacts that are present up to the present day. The capitalist 

mode of production is reproduced with exploitation of labor, surplus value, and 

the accumulation of power. The new technologies used in production did not 

eliminate exploitation of labor, social contradictions, and the disorderly use of  

resources. 

 Companies seek to adjust to crises that threaten the profitability and 

reproduction of capital by implementing material and immaterial resources, such 

as social and environmental responsibility programs. As a way of mitigating the 

impacts of the capital crisis, which has been occurring since the mid-twentieth 

century, several companies in the timber, paper for the implementation of 

forests planned to obtain their raw material, because in the last years with the 

creation of new laws, could not continue exploring native forests. There is also 

the collection of international forest stamp institutions (FSC) Forest Stewardship 

Council, so that there is a contribution to the environment, thus, companies 

seek certification of the green seal. 

 
Key Words:  Social and Environmental Responsibility, Forest Certification, 
Social Work. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência parcial do 

curso de Serviço Social da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP) de Caçador, para obtenção do título de bacharel em Serviço Social 

O presente trabalho, intitulado: Contribuições do serviço social em 

empresa no procedimento de certificação florestal, com o tema: serviço social 

em empresa, é resultado da intervenção de estágio supervisionado obrigatório 

do curso de serviço social da UNIARP, realizado na Empresa Reflorestadora 

Sincol, no período de agosto de 2014 a junho de 2017. Para este estudo partiu-

se da seguinte questão: Quais as contribuições do serviço social em empresa 

no processo de certificação florestal? 

Este trabalho quer apresentar os resultados da aprendizagem adquirida 

no decorrer do percurso acadêmico. Um momento para descrever a 

materialização do saber apreendido. Para tanto, se faz necessário, descrever e 

analisar as contribuições do Serviço Social em empresa no processo de 

certificação florestal, refletindo sobre o processo de estágio ocorrido durante a 

formação acadêmica, além de apresentar conceitos e identificar a Finalidade 

da Certificação Florestal no Empreendimento do Manejo Florestal. 

 A sociedade, há algum tempo vem passando por algumas alterações 

com significativas repercussões nas analogias de trabalho, produção e 

qualidade de vida. Com a globalização da economia, as novidades 

tecnológicas têm sido evidenciadas e a flexibilização dos processos de 

trabalho, tem determinado novas modalidades de fabricação, gestão e 

consumir da força de trabalho. Este processo exige novos aprimoramentos dos 

trabalhadores, e as empresas buscam se adequar às novas demandas de 

competitividade. Neste contexto, o Serviço Social é chamado para atuar com 

os funcionários e pessoas que estão ligadas a empresas através de programas 

e serviços oferecidos pelo RH ( Recursos humanos)  e DP –  ( Departamento 

pessoal )                               

As empresas passaram a crescer cada vez mais e com as tecnologias, 

demandaram seguir padrões e normas da certificação florestal, no qual as 

empresas que optam por terem o selo verde, têm sua responsabilidade social 
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que é uma possibilidade para o desenvolvimento sustentável, no sentido de ter 

uma maneira de medir seus relacionamentos pessoais, comunitários e com o 

meio ambiente. Desta forma, obedecendo aos princípios e critérios da FSC, 

abaixo está uma definição de certificação florestal.  

 De acordo com Lima, 

A certificação é um mecanismo que ajuda a identificar a origem e a 

qualidade de um produto ou processo de produção considerada uma 

ferramenta importante nas atuais relações de mercado a certificação 

emite para o consumidor uma mensagem sobre a qualidade 

diferenciada de um bem. Preferencialmente voluntária, a certificação 

socioambiental garante que um determinado processo produtivo não 

degrada o meio ambiente, respeita as leis trabalhistas e preza por 

condições dignas de trabalho. Em um contexto de consumo 

consciente, essas características agregam mais valor aos produtos, 

lima et al ( 2009,p, 11).   

 

  As indústrias que pretendem ser certificadas, passam por este processo 

e, com o passar dos tempos, se modificaram, obtendo mais tecnologias, 

crescendo cada vez mais Com todas essas mudanças na contemporaneidade 

é que surgem novas normas da ISO. 

 Sua definição segundo Site < https://www.significados.com.br/iso/ > 

disponível em 15 de Março de 2017.  

“A ISO promove a normatização de empresas e produtos, para manter a 

qualidade permanente. Suas normas mais conhecidas são a ISO 9000, ISO 

9001, ISO 14000 e ISO 14064. As ISO 9000 e 9001 são um sistema de gestão 

de qualidade aplicado em empresas, e ISO 14000 e ISO 14064.” 

As contribuições do Serviço Social em empresa no processo de 

certificação florestal são de fundamental importância, porque através do 

mesmo, as ações que a empresa executa no trabalho de extração dos pinus, 

será avaliado pelo Assistente Social, que irá detectar os impactos sociais e 

ambientais, avaliando o bem-estar social desses vizinhos que fazem divisa com 

a empresa Reflorestadora SINCOL.  



 

Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, As 

determinações do modo de produção capitalista, O segundo capítulo, trata 

da caracterização institucional da empresa sincol S/A; O terceiro é uma 

análise e descrição do estágio de serviço social realizado na empresa 

Reflorestadora Sincol. 

 
CAPÍTULO 1. AS DETERMINAÇÕES DO MODO DE PRODUÇÃO 
CAPITALISTA.  

 

 Neste capítulo, será apresentada uma ponderação sobre o 

surgimento das indústrias no modo de produção capitalista. Descreve a 

importância, o seu desenvolvimento através da revolução industrial e 

tecnológica, e, a maneira que ocasionou mudanças.  

 A revolução industrial surge na Inglaterra e com o passar do 

tempo se expande. Assim, chegando até o Brasil, tardiamente, trazendo as 

modificações acontecidas com as feitios de abuso da mão de obra. Tudo isso 

resultando nas inovações tecnológicas. Com todas essas transformações, as 

indústrias foram crescendo e demandando novas tecnologias, tanto no campo 

de produção, como nos aspectos sociais, nas relações com a sociedade. Para 

tanto, esse capítulo contemplará também, aspectos contemporâneos de 

sustentabilidade e responsabilidade social por parte das empresas privadas. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1-   Reflexão sobre o contexto do modo de produção capitalista. 
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 A seguir, um breve relato dos acontecimentos, envolvendo as 

transformações que ocorreram, historicamente, com o surgimento do capital e 

suas mais severas formas de exploração em busca de riquezas, através da 

extração da mais-valia da mão de obra operária, segundo Netto (2012, p,109). 

É para apropriar-se dessa quantia adicional de dinheiro, a mais-

valia, o lucro, que o capitalista se movimenta: o lucro é o objetivo, a motivação 

e a razão de ser do seu protagonismo social. Todo esse processo no modo de 

produção capitalista que vem acompanhado pela revolução industrial, resulta 

na reestruturação das formas de trabalho e novamente, o trabalhador 

assalariado sofre com as variações no decorrer dos anos. Atualmente, os 

trabalhadores depararam outra vez envolvidos no método de produção, com 

maiores encargos, com certo grau de autonomia para assumir algumas 

decisões no processo produtivo. Mas, é imprescindível dizer que essa 

“participação” é infligida e discreta pelas organizações, ponderando que as 

deliberações mais importantes ainda continuam no comando da direção.  

As transformações que vêm acontecendo na   da produção e do 

processo de trabalho trazem modificações nas estratégias empresariais. 

Entende-se que a reestruturação produtiva através das transformações no 

mundo do trabalho, tem acarretado mudanças na vida dos trabalhadores.  

É neste contexto que o profissional do Serviço Social atuará com um 

conjunto de intervenções sociais institucionais que reatualizem as 

formas de controle e subordinação do trabalho ao capital. Estas 

intervenções apontam para ações nas esferas da racionalização da 

produção, da intervenção estatal e do controle e recomposição 

política da subalternidade dos trabalhadores. (MOTA, 2000, p.39).  

 

 

É de suma importância enfatizar que a revolução industrial, ocorrida 

na Inglaterra no século XVIII, foi a grande precursora do capitalismo, ou seja, a 

passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Como se 

percebe na história, a Revolução Industrial ocasionou mudanças na vida das 

pessoas e até hoje seus reflexos continuam transformando o dia a dia com a 

Revolução Tecnológica. 



 

A Revolução Industrial constituiu um marco significativo na história 

do mundo ocidental com todas as mudanças que causou. Os efeitos da 

substituição na manufatura (trabalho manual) pelo trabalho do homem 

operando as máquinas, assim a base técnica passa a ser artesanal e é 

substituída pelo maquinário. Através dessa revolução foi criado o tear 

automático, máquina a vapor, criada por James Watt, e o tear mecânico, criada 

por Richard Arkwright. Segundo Engels ( Engels apud Martineli,1989   p. 60 ) 

foram “as invenções mais importantes do século XV. Essas máquinas 

substituiriam dezenas de braços humanos. Reunidas nas fábricas, as máquinas 

deram origem a novos processos de produção”. Vários homens foram 

demitidos, pois onde trabalhavam dez, já não era mais necessário. É nesse 

período que surgem as classes sociais, proletariado e burgueses, como 

classes antagônicas, com hegemonia da burguesia sobre o proletariado: 

“A falsidade de consciência que está na base das ações da 
burguesia, em suas raízes na alienação, elemento fundamente da 
existência social no mundo capitalista. Produzida pela dinâmica da 
própria sociedade burguesa como um mecanismo de 
autopreservação, a alienação torna-se uma determinação objetiva da 
vida social no mundo de produção capitalista. Penetrando na 
consciência das pessoas, leva-as a não mais se reconhecerem nos 
resultados ou produtos de sua atividade, a se tornarem alheias, 
estranhas, alienadas, enfim, até mesmo à realidade onde vivem. 
(Martinelli, 1989, p, 53) 

  
A grande Revolução Industrial começou a acontecer no ano de  1760, na 

Inglaterra, no setor da indústria têxtil, as pessoas começaram a sair dos 

campos a procura de condições melhores de vida, já que nas cidades, as 

indústrias precisavam de pessoas para trabalhar. Por esta razão, houve o 

rápido crescimento da população e a constante migração do campo para as 

grandes cidades. Assim, os capitalistas tinham um excesso de mão de obra 

barata, permitindo a exploração. Com os avanços do desenvolvimento 

científico, principalmente com as invenções das máquinas, deu-se abertura a 

inúmeras inovações tecnológicas, propiciando o início do fenômeno da 

industrialização mundial. 

 Máquina-ferramenta ou máquina de trabalho 

propriamente dita reaparecem os aparelhos e ferramentas com que o 
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artesão e o trabalhador da manufatura trabalham, não como 

ferramentas do homem, porém agora como ferramentas de um 

mecanismo que, ao ser-lhe transmitido o movimento correspondente, 

executa com todas as suas ferramentas as mesmas operações que o 

trabalhador executava antes com ferramentas semelhantes. ( 

MARX,1984,p.89)  

No ano de 1851, já três quartos das pessoas ocupadas na 

manufatura trabalhavam em fábricas de médio e grande porte, desta forma, a 

tecelagem continuou sendo uma indústria doméstica, até que surgiu o tear 

mecânico, que era barato e prático. Com essas inovações, os tecelões 

manuais foram deslocados para as fábricas. Com a passar dos tempos, 

acabaram por desaparecer. Todas essas inovações introduzidas na indústria 

têxtil, abriram para a Inglaterra uma vantagem no comércio mundial dos tecidos 

de algodão, a partir de 1780, o tecido era barato e podia ser comprado por 

milhões de pessoas que não tinham condições de possuir o conforto de usar 

roupas de qualidade.  

A Revolução Industrial concentrou os trabalhadores em fábricas: um 

aspecto de suma importância, que trouxe avtransformação no caráter do 

trabalho: de um lado capital e meios de produção; de outro, o trabalho. Uma 

das primeiras manifestações da revolução foi o desenvolvimento urbano, que 

se expandiu muito, com as pessoas que deixavam de morar no campo e foram 

atrá de trabalho nas cidades, em prol de melhorarem de vida, resultando em 

um percentual significativo de pessoas nas cidades, gerando consequências 

como falta de moradia, habitações precárias, problemas sanitários e de saúde, 

epidemias, falta de transporte urbano para a classe operária que surgia, falta 

de regulação da exploração do trabalho, entre outros.  

 

 A degradação da qualidade de vida dos trabalhadores, sua 

concentração em vilas operárias desprovidas da mais elementar infra- 

estrutura urbana, o que as transformava em verdadeiros polos 

irradiadores de epidemias e doenças, nada sensibilizava a burguesia, 

pois seus olhos estavam voltados para o lucro, para a expansão do 

capital (Martinelli, 1989, p,70). 



 

 

Nas indústrias, a maioria dos operários formava-se, em grande 

parte, por um percentual de mulheres e crianças que eram contratadas, não 

havia garantia contra acidentes, nem indenização ou pagamento de dias 

parados. A introdução das máquinas desqualificava o trabalho humano, desta 

forma reduzia o salário que mal dava para suprir as necessidades das pessoas.  

O surgimento das cidades industriais impôs uma nova fisionomia ao 
contexto social, passando a própria urbanização a ser variável da 
industrialização capitalista. Às precárias vilas operárias, construídas 
com frequências em locais inadequados a qualidade de vida, porém 
amoldadas ás exigências do capital, correspondem as grandes 
construções arquitetônicas, que como verdadeiros símbolos da 
burguesia invadem os espaços geográficos, dando-lhes uma nova 
conformação. (Martinelli 1989, p, 41)  

 
A Revolução Industrial foi um fato marcante que contribuiu com os 

desenvolvimentos tecnológicos aplicados a produção, na medida em que 

consolidou o capitalismo, aumentou de forma rápida a produtividade do 

trabalho, originando, desta forma, novos comportamentos sociais, novas 

formas de acumulação de capital, novos modelos políticos e uma nova visão de 

mundo. Trouxe ainda, muitas mudanças e transformações, contribuiu, também,  

para divisão das sociedades humanas em duas classes sociais opostas: 

capitalistas e trabalhadores.  

 

 A classe designa e explica todas as formas de hierarquia e 

dominação social. Só podemos entender as classes no universo de 

suas relações com outras classes e não é possível entender as 

classes sem tratar das lutas de classes, pois a lógica que rege suas 

relações é de conflito, dominação e exploração. As classes 

constituem segundo a posição que os indivíduos ocupam no processo 

de produção. O modo de produção capitalista repousa sobre a 

exploração de uma classe por outra, dos que detêm o capital sobre os 

que detêm apenas a força de trabalho, da burguesia sobre o 

proletariado. ( Capacitação em serviço social e política 

social: Módulo 2: Crise contemporânea e Serviço Social – 

Brasília: CEAD, 1999. ) 

 

Desde o surgimento da propriedade privada, sempre houve luta de 

classes que mostra o caráter antagônico da sociedade capitalista, através dos 
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meios de fabricação e da mão de obra do operário que o capitalista se 

apropria, detém o poder, e paga para o trabalhador apenas um salário, não 

pelo produto produzido. Isso resulta em conflitos de interesses entre as 

classes, os trabalhadores que exigem melhorias das qualidades de afazeres, 

melhores salários, condição melhores. Por outro lado, os capitalistas querem 

aumentar os lucros, ampliar o capital. Essa luta perpassa toda a sociedade, 

todas as relações sociais, institucionais e o Estado. 

 

Os trabalhadores cansados de serem explorados, começaram a se 

organizar, viam as máquinas como suas inimigas e passaram a destruí-las. 

Mas com o passar do tempo, viram que as máquinas não eram responsáveis 

pelas suas condições de precariedade, e sim os seus patrões que obrigavam a 

trabalhar naquelas condições. Essa organização permitiu o surgimento dos 

primeiros sindicatos, as péssimas condições passaram a ser percebidas pela 

burguesia, a luta operária ganhou força e expressão na arena política, com os 

sindicatos e partidos políticos proletários. 

 

Essas formas de organização seriam o primeiro passo para a criação 

dos sindicatos trabalhistas, entidades destinadas a lutar pelos direitos 

do proletariado. Uma vez organizados em sindicatos, os 

trabalhadores da Inglaterra primeiro, e mais tarde os de outros 

países, fariam importantes conquistas, como aumento de salário, 

redução na jornada de trabalho, aposentadoria, descanso semanal 

remunerado, férias, etc. (SERIACOPI, 2005, p. 244). 

 

 

 O capitalismo se caracteriza pela organização de um sistema 

econômico, no qual os meios de produzir são totalmente da propriedade 

privada, os que estão neste polo são denominados capitalistas, o que implica 

no controle dos meios de produção e na extração da mais-valia. Assim, no 

outro lado, o trabalhador produz as mercadorias, que são apropriadas pelos 

donod dos meios de produção. O trabalhador recebe apenas o salário em troca 

do que produziu, enquanto o capitalista detém o excedente entre o valor da 

produção dos operários e das mercadorias (a mais-valia). 



 

Este modo de produção é marcado por quatro etapas que demonstram 

como o mesmo se constituiu. 

Pré-capitalismo: fase em que o modo de produção feudal ainda 
predomina, mas com relações capitalistas. Capitalismo comercial: 
fase em que a maior parte dos lucros está concentrada nas mãos dos 
comerciantes. Torna-se mais comum o trabalho assalariado. 
Capitalismo industrial: o capital passa a ser investido nas industrias, 
tornando essa a atividade econômica mais importante e tornando 
firme o trabalho assalariado. Capitalismo financeiro: bancos e 
instituições financeiras controlam as demais atividades econômicas 
por meio de financiamentos. Disponível em:< 
https://www.estudopratico.com.br/modos-de-producao-
capitalista-escravista-feudal-e-mais//>. Acesso em: 23 de 
agosto. 2017. 

O modo de produção capitalista substitui esse modo de produção 

feudal, baseado no lucro e extração da mais-valia. Com isso, vieram os 

problemas sociais, que avançaram nesse modo de produção baseado na 

exploração e extração da mais-valia.  

Segundo Martinelli ( 1989,p. 30) a origem do Serviço 

Social  está no âmago do projeto político da burguesia capitalista 

emergente, tendo sido criado como uma estratégia de intervenção 

amortecedora no tecido social, com vistas a evitar um conflito direto 

com o proletariado.  

O processo da evolução do modo de produção capitalista, resultou 

na necessidade de sua reestruturação, em prol das mudanças advindas da 

globalização, que foi de suma importância para a sobrevivência das empresas. 

O processo de globalização, que não será detalhado aqui, iniciou nas últimas 

décadas do século XX, como estratégia do capital para fazer frente a crise que 

se aprofundava, reduzindo os lucros das empresas.  

Este processo de restruturação da produção e do trabalho foi 

desencadeado nos países capitalistas centrais, com as novas tecnologias 

implantadas nas empresas, para aumentar sua produção. 

A década de 1980 pode ser considerada a década das inovações 

capitalistas, da flexibilização da produção, da especialização flexível, 

da desconcentração industrial, dos novos padrões de gestão da força 

de trabalho, tais como just-in-time-ban, CCQ’s e programas de 
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qualidade total, da racionalização da produção, de uma nova divisão 

internacional do  trabalho e de uma nova etapa de internacionalização 

do capital, ou seja, de um novo complexo de reestruturação 

produtiva, cujo  momento  predominante é o toyotismo ( Alves, 

1999,p.81) 

Todas essas transformações foram responsáveis pela nova forma de 

organização industrial. Esta forma, exigiu do trabalhador maior qualificação 

para exercer as múltiplas tarefas. Com isso, surgem as inovações  de trabalhos 

com a produção em série e de massa do toyotismo/fordismo. Para os principais 

países industrializados, o modelo toyotista surge como opção para superar a 

crise da reestruturação produtiva de 1970. O toyotismo traz diferenciação entre 

os dois modelos consolidados no método entre produtividade. 

O taylorismo Criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow 

Taylor, o taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho 

e especialização do operário em uma só tarefa. O fordismo Criado 

por Henry Ford, o mesmo que criou o Ford T, o fordismo nada mais é 

que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das 

máquinas. Ford criou uma espécie de “esteira rolante”, onde as peças 

dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha 

que fazer seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. O 

toyotismo criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo 

japonês Taiichi Ohno, este sistema de produção foi implementado 

pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão 

tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e 

aos EUA. Além disso, o pequeno território do país impedia a 

estocagem de produtos. Desta forma, o Toyotismo, também 

conhecido como just-in-time, agia de forma que fosse produzido 

apenas o necessário.  

Disponível,em:http://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/1861

690 acesso em 08 Setembro 2016). 

Historicamente, o modo de produção capitalista teve muitas 

mudanças com o passar dos tempos, mas continua sendo o meio de produção 

que gera a extração da mais-valia, dominação, exploração sobre a classe 

trabalhadora.  



 

Ao longo de suas cinco primeiras décadas, assistiu, principalmente na 

Europa ocidental, a consolidação das mudanças que vinham sendo 

introduzidas pelo capitalismo, desde o último quartel do século 

anterior. Como uma avalanche, o regime capitalista alterou tudo o 

que estava à sua volta, impondo a tessitura de uma nova rede de 

relações sociais, de um novo ritmo de vida e de trabalho. Revelou 

desde logo, que suas influenciais não se restringiam apenas ás 

relações comerciais ou ao processo industrial; atingiam, isto sim, a 

sociedade como um todo. (Martinelli, 1989, p 59) 

No Brasil, a partir de 1990, as mudanças que aconteceram no 

processo de trabalho decorrentes da reestruturação produtiva, exigiram que 

novas estratégias fossem adotadas pela   s empresas. Com as novas 

tecnologias que aumentavam a produção, o trabalhador passou a operar, ao 

mesmo tempo, várias máquinas, diferente dos processos anteriores.  

A reestruturação produtiva que introduziu as transformações na base 

técnica da produção, através das novas tecnológicas, diminuiu a mão de obra, 

transformando o método de afinidades de trabalho e aumentando a exploração 

da força de trabalho, desemprego e terceirização, desmonte dos direitos e dos 

sindicatos. 

 

 
 
1.1.2 Capitalismo e questão Social 
 

Segundo Mota: “As empresas, no Brasil, para manterem esse 

consentimento de novas tecnologias para aumentar seu lucro, desenvolvem 

diferentes estratégias que se traduzem em concessões e sacrifícios’’. 

A técnica de reestruturação do capital, com adoção de políticas 

neoliberais, provocou mudanças nas organizações do procedimento produtivo, 

produziu transformações significativas no mundo do trabalho, preconizando e 

contribuindo para uma enorme taxa de desemprego.  

As novas exigências, advindas do processo de globalização dos 

mercados, com as inovações tecnológicas na busca de qualidade, fizeram com 
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que as empresas se adequassem para, desta forma enfrentarem a 

concorrência, com novas estratégias.  

 

 “As estratégias utilizadas pelo grande capital, para redefinir 

socialmente o processo de produção de mercadorias, a rigor, 

evidenciam as reais necessidades do processo de 

reestruturação produtiva: a integração passiva dos 

trabalhadores a nova ordem do capital, isto é a adesão e o 

consentimento do trabalhador ás exigências da produção 

capitalista’’( MOTA, p,10,1998). 

 

A realidade dos trabalhadores na época da Revolução Industrial 

era de ausência de direitos, trabalhavam dezoito horas sem descanso e 

seus salários eram apenas para suprir a alimentação da família. Com o 

passar dos anos muitas mudanças aconteceram através das lutas e 

exigências da classe trabalhadora, conquistando direitos trabalhistas e 

sociais, porém não alcançou equidade. 

 

Ao longo de suas cinco primeiras décadas, assistiu, principalmente na 

Europa ocidental, a consolidação das mudanças que vinham sendo 

introduzidas pelo capitalismo, desde o último quartel do século 

anterior. Como uma avalanche, o regime capitalista alterou tudo o 

que estava a sua volta, impondo a tessitura de uma nova rede de 

relações sociais, de um novo ritmo de vida e de trabalho. Revelou 

desde logo, que suas influências não se restringiam apenas às 

relações comerciais ou ao processo industrial; atingiam, isto sim, a 

sociedade como um todo.            ( Martinelli, 1989, p 59 ) 

As expressões da questão social emergiam na sociedade europeia, 

através do povo operário e dos desempregados, por melhores condições de 

trabalho, melhores salários, mais empregos, moradia.  

O surgimento da expressão “Questão Social’ se dá no ano de 1830, 

esta expressão começa a ser empregada pelo pensamento positivista a partir 

da separação entre o econômico e o Social. No pensamento conservador, as 

causas da pobreza estariam vinculadas a falta de conhecimento e problemas 

comportamentais. Segundo Iamamoto  ( 2014,p; 47)  , afirma que:  



 

O Serviço Social sempre foi chamado pelas empresas 

para eliminar focos, de tensões sociais, criar um comportamento 

produtivo da força de trabalho contribuir na redução do absenteísmo, 

viabiliza benefícios sociais e atuar em relações humanas na esfera do 

trabalho  

 No Brasil, a questão social passa a ter importância a partir dos anos 

1930, quando o presidente Getúlio Vargas inicia o processo de industrialização. 

Houve um crescimento populacional com a migração das pessoas que 

moravam no campo. Essa demanda, provocou o aumento das periferias que 

cresciam de maneira desordenada, sem infraestrutura, ou saneamento básico, 

e desse modo, surge a exclusão social: quando uma pessoa considerada 

socialmente excluída, está impedida de participar plenamente na vida 

econômica, social e civil, ou quando o seu acesso ao rendimento e a outros 

recursos (pessoais, familiares e culturais) é de tal modo insuficiente que não 

lhe permite usufruir de um nível de vida considerado aceitável pela sociedade 

em que vive. 

Com a revolução industrial, muitos deixam o interior e vão para as 

Cidades grandes à procura de uma condição de vida melhor, desse modo 

surgem as periferias sociais. A pobreza avançava as desigualdades e as 

expressões da questão social se evidenciaram. 

Questão social aprendida como um conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 
comum: a produção social é mais seletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-
se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. (Iamamoto, 
2014p, 27) 
 
 

 Com o surgimento de tantos problemas em nível social, a burguesia 

começou a se preocupar, pensando em um modo de amenizar a situação, 

criando alternativas para ajustar interesses dos movimentos dos trabalhadores 

que surgiram em forma de protestos contra a situação em que se encontravam. 

O capitalismo pretendia esconder a exploração e a pobreza geradas por ele 

mesmo, utilizando a prática social de filantropia, a fim de desmobilizar as ações 

dos operários, gerando o engano de que havia uma boa intenção por parte 

deles com a vida dos operários e de sua família. 
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O modo de produção capitalista representa um grande 

avanço histórico para o desenvolvimento do ser social. È certo que a 

emergência e a consolidação do capitalismo representam 

principalmente um desenvolvimento inédito das forças produtivas no 

âmbito universal, implicando a ruptura com as relações que 

pudessem constituir obstáculos é sua expansão. ( 

BARROCO,2010,p,30) 

 
 
 

A revolução industrial causou grande impacto sobre a sociedade, 

evoluindo o modo de produção manual com ferramentas, para a produção 

através de máquinas, que produziam mais, e com maior eficiência, substituindo 

inúmeros trabalhadores e seus cargos de trabalho. 

Surgiram novas fontes de energia como: vapor e eletricidade, 

inovações afinidades de trabalho se consolidaram, operários versus 

empresários. Estas novas tecnologias e máquinas, reafirmaram a acumulação 

do capital e agravamento das múltiplas expressões da questão social, fatos 

que marcaram o início da revolução industrial, e a requisição para o surgimento 

da profissão, para acalmar os confrontos entre capital x trabalho, proletariado e 

patrão, segundo Iamamoto (2014, p, 22) O serviço social é uma especialização 

do trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho da sociedade. 

  

 

 Desde que a revolução Industrial começou a produzir seus 

primeiros frutos, trazendo para os donos do capital a possibilidade de 

ampliar infindavelmente seus investimentos mediante o uso de 

inovações tecnologias e de transformação no modo de produção, 

tornou-se claro que a existência de abundante mão- de –obra era 

fundamental para alimentar o ciclo do capital. (MARTINELLI 

,1989.P.66) 

 

 
 

Então, o que aconteceu, foi o desenvolvimento das forças produtivas 

no capitalismo, fato que estabeleceu, na sociedade, as duas classes sociais 



 

que já foram mencionadas, os proprietários dos meios de fabricação e os 

trabalhadores. É através destas relações que se gesta a questão social, 

enquanto manifestações cotidianas da contradição de classes. Segundo ( 

IAMAMOTO;, 2014,p.65): A questão social não é senão as expressões do 

processo de formação e desenvolvimento da classe operária e do seu ingresso 

no cenário da sociedade, exigindo seu reconhecimento, enquanto classe por 

parte do empresariado e do Estado.  

 

A revolução industrial passou por muitas transformações e na 

contemporaneidade, a mão de obra sobra, devido às inovações tecnológicas 

que deram espaço: a invenção de robôs, maquinários de comando numérico, e  

planejamento da produção através de desenhos que são projetados por 

computador, processo realizado por uma só pessoa. As empresas estão mais 

voltadas às tecnologias e redução de pessoas e, com o decorrer dos anos, 

foram adaptando sua forma de trabalhos, criando normas e planejamentos com 

os programas de qualidade, a exemplo do ISO 9000 que significa Organização 

Internacional para Normalização.  

 

 

Na gestão da qualidade, a ISO 9000 é o conjunto composto pelas 

normas ISO 9000, 9001, 9004 e 19011. Elas podem ser aplicadas em 

diversos tipos de organização: indústrias, empresas, instituições e 

afins, e se referem apenas, a qualidade dos processos da 

organização, e não dos produtos ou serviços. Esse grupo de normas 

descreve regras relacionadas a implantação, desenvolvimento, 

avaliação e continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade. Elas 

tornaram-se oficiais a partir do ano de 1987, baseada em normas 

britânicas, e desde então, vem sofrendo revisões. Empresas que 

aplicam as normas ISO 9000 tem uma vantagem adicional, pois tem 

maior credibilidade frente aos seus clientes e concorrentes. 

Disponível,em:http://gestao-de-qualidade.info/iso-9000.html em 23 

agosto 2017). 

 

Como se pode analisar, as empresas por muito tempo, desde a 

Revolução Industrial, tinham suas ideias voltadas para o aperfeiçoamento dos 

métodos de produção, que levassem ao avanço da produção e ao crescimento 
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de seu capital. Na contemporaneidade, as transformações que aconteceram, 

fizeram com que os empresários reavaliassem seus processos perante a 

responsabilidade social e ambiental, para seu desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, para Ashley Apud Gaioto ( 2001,p.62): 

 O conceito de responsabilidade social corporativa vem considerando-

se como um conceito interdisciplinar, multidimensional e associado á 

abordagem sistêmica, focada nas relações entre os stakeholders 

associados direta e indiretamente ao negócio da empresa, 

incorporando á orientações estratégicas das empresas, e refletida em 

desafios éticos para as dimensões econômicas, ambiental e social. 

 

 

 
1.1.3  Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial 
 

 Como podemos observar, com o decorrer dos anos, as empresas 

passaram por muitas mudanças: uma delas, foi ter a responsabilidade social 

para ser referência no mundo dos negócios, sob a perspectiva de ser um 

modelo de desenvolvimento sustentável, no qual tem um resultado de suma 

importância: as dimensões econômicas, social e ambiental.  

No desenvolvimento sustentável, as empresas se mostram 

preocupadas com o meio ambiente e, através disso, as mesmas têm 

estratégias, perante as ações do seu empreendimento do manejo florestal, com 

a responsabilidade social e sustentável que são um conjunto de medidas 

estabelecidas para promover o equilíbrio e o bem-estar da sociedade, não só 

retirando o pinus, como também preservando a natureza, gerando a 

sustentabilidade social, conceito que descreve, medidas estabelecidas para 

promover o equilíbrio ambiental e o bem-estar social da sociedade. A 

sustentabilidade, caracteriza-se pelas ações que as empresas têm para a 

preservação dos recursos vegetais de florestas, garantindo, de forma 

controlada, o replantio e preservação das áreas verdes não destinadas a 

exploração.  

 

Práticas que promovem certos aspectos da sustentabilidade estão por 

aí há tempo. Algumas empresas notáveis sempre procuram 

comportar-se de maneira responsável em relação a seus recursos e 

impactos. Mas as áreas que hoje caracterizam o movimento da 



 

sustentabilidade- meio ambiente, relações ás outras, com as 

empresas tratando de questões específicas com base em suas 

circunstâncias especiais ou necessidades de negócios ou em 

consequência da personalidade de seus líderes. Assim, ao tentarmos 

levantar a história das empresas sustentáveis, encontramos casos 

esparsos e desconexos, que descrevem os esforços pioneiros de 

poucas organizações em áreas restritas.  Em retrospectiva , essas 

iniciativas são as primeiras manifestações do atual movimento  da 

sustentabilidade, tendências muito mais forte, difusa e integrada, que 

hoje está transformando as empresas. (ANDREW,2007,p.48 ) 

 

A responsabilidade social é um assunto abrangente no qual envolve, 

as partes interessadas que são: os empresários que tem uma visão do social 

sobre a manutenção da vida dos consumidores mais exigentes, pois a mesma, 

garante que a matéria-prima tenha origem certificada e cumpre com os 

Padrões da FSC, tendo a responsabilidade social. Portanto, para o autor 

(Francisco Paulo Apud Froes e Neto 2001,p.50). Responsabilidade Social de 

uma empresa consiste na sua “Decisão de participar mais diretamente das 

ações comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis danos 

ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”. 

 As empresas que investem na responsabilidade social e para o 

desenvolvimento sustentável, contribuem não somente para reduzir 

desigualdades sociais existentes e assim minimizar os impactos negativos que 

suas atividades podem causar para o meio ambiente, mas também garantem 

maior qualidade ao seu produto, agregando assim, mais valor à mercadoria 

que tem o selo verde, o qual garante que a organização tem sua 

responsabilidade social sustentável.  

 A responsabilidade social, é a gestão da empresa baseada em 
princípios e valores, expressos formalmente em seu código de ética 
e que devem nortear todas as suas relações, planos, programas e 
decisões. A empresa precisa mapear todos os públicos impactados 
por suas atividades ( funcionários, clientes, fornecedores, governo, 
comunidade, acionistas, meio ambiente) ( Grajew,2002,p.60) 

 
 

A Responsabilidade Social implica, portando, num processo 

relacionado com questões específicas de tempo e espaço, de evolução de 

pensamento e de práticas relacionadas a situações circunscritas, a 

determinados organismos – sistemas econômicos e políticos vigentes em 
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determinados países e suas organizações que tem seu compromisso com as 

questões da responsabilidade social, perante suas atividades nas unidades de 

manejo florestal. É um método que submerge a sociedade num todo, que 

entrecruza diversos fatores de ordem econômica, política e cultural, além de 

envolver os interesses de cidadãos, consumidores nesse processo, o qual as 

empresas chamam de sustentabilidades social, que se preocupa com as 

questões ambientais e sociais.  

 

 
Algumas empresas notáveis sempre procuraram comportar-se de 

maneira responsável em relação a seus recursos e impactos. Mas as 

áreas que hoje caracterizam o movimento da sustentabilidade – meio 

ambiente, relações com a comunidade, práticas trabalhistas, 

responsabilidades social e outras – sempre foram encaradas de 

maneira isolada umas em relação ás outras, com as empresas 

tratando de questões específicas com base em suas circunstâncias 

ou necessidades de negócios ou em consequência da personalidade 

de seus lideres. Assim ao tentarmos levantar a história das empresas 

sustentáveis, encontramos casos esparsos e desconexos, que 

descrevem os esforços pioneiros de poucas organizações em áreas 

restritas. Em retrospectiva, essas iniciativas são as pioneiras 

manifestações do atual movimento da sustentabilidade, tendências 

muito fortes, difusa e integrada, que hoje está transformando as 

empresas. (ANDREW,2007,p.47) 

 
 

Portanto, a responsabilidade social consiste nas atitudes da gestão 

empresarial, com seus objetivos voltados ao desenvolvimento da 

sustentabilidade, pode-se observar que no decorrer dos tempos, houve muitas 

mudanças,  as empresas passaram a se preocupar com o bem-estar social e a 

qualidade de vida de seus colaboradores, mas também, tem o fato dos 

problemas sociais, ambientais, culturais que têm uma grande influência. É 

necessário ter a responsabilidade social por parte das empresas que têm a 

consciência de seus compromissos com a preservação do meio ambiente. 

 

Desta forma, a responsabilidade social é uma forma de gestão 

empresarial que contribui com seu compromisso perante a sociedade, tem sua 



 

garantia de conquistar e ampliar o mercado para ter competitividade, 

demostrando ser uma organização que tem sua responsabilidade social 

perante suas atividades no empreendimento do manejo florestal  

 

Para Ashley (2002,p.06 e 07) “responsabilidade social pode ser 

definida como o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, 

expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo 

amplo alguma comunidade, de modo específico (...) Assim, numa visão 

expandida, responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida da sociedade”. 

 

As práticas de responsabilidade social estão sendo utilizadas por 

muitas empresas nos últimos anos, pois durante muito tempo, as empresas 

tinham interesse apenas pelo produto final, sem dar muita importância para a 

responsabilidade social. Mas, com o passar do tempo, tudo mudou, exigindo 

assim das organizações, uma maior atenção para os fatores ambientais e  

sociais.  

 Então, a busca e consolidação das empresas foi para melhorar suas 

condições ambientais e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico. Para o autor Ashley (2002, p.03) “O mundo empresarial vê, 

na responsabilidade social, uma nova estratégia para aumentar seu lucro e 

potencializar seu desenvolvimento. Deve haver um desenvolvimento de 

estratégias empresariais competitivas por meio de soluções socialmente 

corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis”. 

 

1.1.4 Serviço social empresarial 

 

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do 

trabalho e surge como profissão, no Brasil, na intenção de atender a demanda 

advinda das expressões da questão social a partir dos anos 30, na era Vargas, 

com o ação de desenvolvimento e urbanização brasileiro. A ação profissional 

acontece no âmbito das políticas socioassistenciais, na esfera pública e 

privada, tem caráter interventivo e, por objeto. a questão social. A classe tem 
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um projeto ético-político que se materializa em seu código de ética, lei 8662/93 

que regulamenta a profissão. 

O Serviço Social atua na área das relações sociais, mas sua 

especificidade deve ser buscada nos objetivos profissionais tendo 

estes que serem adequadamente formulados guardando estreita 

relação com objeto. Essa formulação dos objetivos garante-nos, em 

parte, a especificidade de uma profissão. Em consequência, um 

corpo de conhecimentos teóricos, método de investigação e 

intervenção e um sistema de valores e concepções ideológicas 

conformariam a especificidade e integridade de uma profissão. O 

Serviço Social é uma prática, um processo de atuação que se 

alimenta por uma teoria e volta à prática para transformá-la, um 

contínuo ir e vir iniciado na prática dos homens face aos desafios de 

sua realidade. (NETTO,1998,p110) 

 
 A profissão é especializada, requer formação universitária de quatro 

anos que subsidiará sua prática de intervenção, a mesma se insere em 

contexto da divisão sociotécnica do trabalho. Ela exerce seu fazer profissional 

no contexto da contradição e luta de classes entre o proletariado e a burguesia, 

Nesse espaço sócio ocupacional, o assistente social participa do processo de 

reprodução das relações sociais. 

  A reprodução das relações sociais é a reprodução da totalidade do 

processo Social, a reprodução de determinado modo de vida que 

envolve o cotidiano da vida em sociedade: o modo de viver e de 

trabalhar, de forma socialmente determinada, dos indivíduos em 

sociedade.( Iamamoto; Carvalho 2014, p. 72) 

 

As primeiras escolas surgiram na segunda metade do século XIX, 

em Amsterdã, na Holanda. A primeira escola de serviço social no Brasil foi em 

1936 em São Paulo, coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiehl. 

Ambas eram sócias do Centro de Estudos de Ação Social vinculado a Igreja 

Católica, a segunda no Rio de Janeiro, em 1937.  

O serviço social esteve vinculado à ação da igreja católica. A 

profissão foi concebida apta para operacionalizar as políticas sociais públicas, 

para amenizar as inquietudes de uma camada da população devido a um 



 

sistema vigente no Brasil, pois com as contradições sociais entre o capital e o  

trabalho, acentua-se a pobreza e surge a questão social. O Serviço Social é 

uma profissão que se consolida no interior das lutas de classes e que tem 

como objeto as expressões da questão social. 

A questão social não é senão as expressões do processo de 

formação e desenvolvimento da classe trabalhadora operária e do 

seu ingresso no cenário da sociedade, exigindo seu reconhecimento 

enquanto classe por parte do empresariado e do Estado, ( 

IAMAMOTO; CARVALHO, 2014,p.80) 

 

A profissão tem como objeto a questão social e suas expressões, 

formula e implementa propostas para seu enfrentamento por meio das políticas 

sociais públicas, empresariais, de organizações do terceiro setor.  

 No ano de1942 é criada a LBA, Legião Brasileira de Assistência. A 

mesma foi um marco para o serviço social brasileiro, o seu objetivo era de 

ajudar as famílias dos soldados enviados à Segunda Guerra Mundial, contando 

com o apoio da Federação das Associações Comerciais e da Confederação 

Nacional da Indústria. 

No ano de 1944, foi construída a sede da organização, no Rio de 

Janeiro, um prédio sendo dividido em dois blocos, o mesmo recebeu o nome 

de sua fundadora, Edifício Darcy Vargas. Com o final da guerra, se tornou um 

órgão de assistência às famílias necessitadas em geral. A LBA era presidida 

pelas primeiras-damas. 

Na década de 1940 e 1950, ocorre no serviço social brasileiro, a 

influência norte-americana, a ideia do serviço social volta-se para o positivismo, 

com ênfase no ajustamento do individuo, é o serviço social de caso, grupo e 

comunidade, baseado na metodologia de estudo, diagnóstico e tratamento.  

Já nas décadas de 1960 e 1970, inicia-se o movimento de renovação do 

serviço social, buscando a reatualização do tradicionalismo profissional, quanto 

de uma busca de ruptura com o conservadorismo. Neste momento histórico, o 

serviço social passa a ser laico e dialoga com as ciências sociais, além da 

proximidade com os movimentos de esquerda. 
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Em 1965, acontece o movimento de reconceituação do serviço 

social, mas o Brasil passava por um momento de ditadura onde não era 

permitida uma visão de mudanças críticas, foi quando o serviço social voltou–

se para uma visão de dentro para dentro não podendo fazer uma leitura da 

realidade.  

Este ano de 1965, momento em que se iniciou a deflagração do 

Movimento de Reconceituação – resposta a uma crise interna da 

profissão, aguçada por uma ‘’ crise’’ estrutural e conjuntural da 

realidade brasileira-, encontrou a categoria profissional como um 

grupo subalterno que, não tendo tomado coletivamente consciência 

de sua força e de suas possibilidades, não havia conseguido superar 

ainda a fase do positivismo em termos de consciência política, de 

consciência crítica ( MARTINELLI, 1989,p, 131) 

A origem da profissão nas empresas está interligada com as 

mudanças que ocorreram. Desta forma, a mesma tem a consciência de que o 

trabalho do Assistente social vem a contribuir no processo de produção, 

atendendo às necessidades da empresa. Segundo Netto (2001), pode-se falar 

propriamente de Serviço Social de empresa, a partir do desenvolvimento 

industrial, principalmente nos anos do ‘milagre’ a partir dos anos 1930, quando 

se iniciou o processo de industrialização e urbanização no país. 

 
 

Para Netto (2001), com a racionalidade burocrático administrativa e  

a modernização conservadora, gerou, nos espaços institucionais, um novo 

padrão de exigências para o desempenho profissional. 

O profissional Assistente Social inserido no campo de trabalho nas 

empresas, tem o objetivo, por parte da gestão administrativa, em contribuir com 

o aumento da produtividade no trabalho e do lucro, mas também sendo 

requisitado para atender as necessidades socioeconômicas dos trabalhadores, 

através de sua implantação de projetos nas áreas de benefícios sociais, 

educação, lazer, saúde. O mesmo executa ações como os treinamentos para a 

qualificação dos trabalhadores em prol de amenizar os conflitos entre 

empregados e os donos do capital.  

 
Segundo César (1999, p.170):  



 

 
O assistente social, por meio de sua ação técnico-políeticas, passou 
a ser requisitado para responder às necessidades vinculadas à 
reprodução material da força de trabalho e ao controle das formas de 
convivência entre empregado e empresa, contribuindo para o 
aumento da produtividade no trabalho.  
 

 
Como é possível analisar, as ações dos profissionais estão voltadas 

em intervir nas repressões dos conflitos que possam acontecer, tanto no 

trabalho como na vida particular dos trabalhadores com familiares, que possam 

intervir na produção de seu desempenho no ambiente de trabalho. 

Quanto às questões profissionais no âmbito empresarial, Yamamoto 

(2001, p.47) afirma que: “O Serviço Social” sempre foi chamado pelas 

empresas para eliminar focos de tensões sociais, criar um comportamento 

produtivo da força de trabalho, contribuindo para reduzir o absenteísmo, 

viabilizar benefícios sociais, atuar em relações humanas na esfera do trabalho.  

Para a adequação do desempenho do trabalhador à coerência do 

desenvolver-se capitalista, as ações profissionais se embasavam em edificar 

teóricas emprestadas das Ciências Sociais, modificando em técnicas aplicadas 

às situações imediatas, legitimando assim suas funções.  

As transformações tecnológicas no campo da produção e no 

trabalho são as estratégias inovadoras para as empresas que demandam do 

profissional assistente social.  

A reestruturação produtiva, tanto nas organizações públicas como 

nas privadas, vem estabelecendo a todos os trabalhadores, abrangendo a 

categoria de assistentes sociais, variações que trazem repercussões como: 

precarização das relações de trabalho ameaça de desemprego, cobranças de 

polivalência, multifuncionalidade, ampliação de novas habilidades no setor ou 

até mesmo na empresa.  

 

As políticas de Recursos Humanos reforçam a ajustamento do 

trabalhador às exigências do método produtivo, instigam o trabalhador a confiar 

que está compartilhando de um processo que reflete suas necessidades e 

escolhas.  

No situação, cabe ao assistente social, inserido na área de RH, 

propagar as normas e regras do jogo de compromisso, sendo sua prática 



24 

 

profissional nas empresas, modificada pelas formas de controle da força de 

trabalho restauradas, nos procedimentos e relações de trabalho.  

Para Yamamoto (2001), na atualidade, ocorre uma ampliação das 

demandas: atuação dos assistentes sociais nos Círculos de Controle de 

Qualidade – CCQ - em equipes Interprofissionais, nos programas de qualidade 

total. Visando à qualidade do produto, é imprescindível a adesão dos 

trabalhadores às metas empresariais da produtividade da competitividade, 

sendo relevante, paralelo ao discurso de valorização. 

Os assistentes sociais continuam a ser requisitados pela empresa 

para intermediar as afinidades entre o trabalho e a vida particular do operário, o 

que transforma é que essa ação está cada vez mais firmada e agregada às 

táticas de concorrência, fundamentada em uma política de parceria entre 

empresa e trabalhador, e o profissional Assistente Social tem suas ações 

voltadas a fundação de programas de condição de vida no trabalho assim faz o 

monitoramento dessas ações. 

 

A procura de saídas e carências nas empresas, consente de ser 

específica dos assistentes sociais e incide a ser da alçada de todos os 

profissionais envolvidos na área de recursos humanos. De acordo com a 

história no âmbito empresarial, a resolução dos tumultos tem sido colocada ao 

o Serviço Social, mas presentemente com as mudanças nas práticas de 

gestão, a gerência vem cumprindo esse papel.  

Com as modificações societárias, acontece uma ampliação do 

recinto aos profissionais que trabalham na área de Recursos Humanos das 

empresas, por haver habilidades e capacidades em trabalhar com pessoas, 

constituindo vínculos, companhias e mediações, desempenhando cargos 

voltadas à inauguração de programas de qualidade.  

 As ações profissionais do Serviço Social, no campo empresarial, 

continuamente estiveram direcionadas à cumprimento de políticas das 

organizações, mas agora essas ações continuam com aberturas para a área de 

idealizar das políticas, especialmente no que se menciona ao enfrentamento do 

desafio da qualidade, produção.  

O assistente social, ao mesmo tempo e um trabalhador inserido na 

divisão sociotécnica do trabalho, que cede sua força de trabalho por um salário, 



 

é requisitado para aprovar tanto as precisões do capital como as do trabalho, 

apontando ao acréscimo do lucro e da produtividade nas organizações. O 

profissional é inserido no campo das empresas tem o compromisso de 

reverenciar os direitos sociais da classe trabalhadora, que está explicitado no 

código de ética da profissão e tem o dever de respeitar os princípios éticos do 

projeto da sua profissão, se posicionando em favor da equidade e justiça 

social, defendendo intransigentemente os direitos do trabalhador, colocando os 

direitos sociais como foco de sua ação para conquista e ampliação dos já 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. CONCEITOS SOBRE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL  

A Certificação florestal é um mecanismo opcional de todas as 

empresas do ramo madeireiro, pela implementação de florestas planejadas 

para obter sua matéria prima, pois nos últimos anos, com a criação de novas 

leis, não poderiam explorar mais florestas nativas.  

Há também, a cobrança de instituições internacionais de selos 

florestais (FSC) Forest Stewardship Council, para que haja uma contribuição 

com o meio ambiente por parte das empresas, somente assim, elas 

conseguem a certificação do selo verde.  

Certificação florestal FSC. Definição: “ - Forest Stewardship Council, 

ou Conselho de Manejo Florestal, é uma organização internacional 

independente, não governamental, sem fins lucrativos. O FSC é o sistema de 

certificação florestal mais importante na atualidade, credenciando instituições 

certificadoras em todo o mundo.'' Com as normativas da ISSO (Organização 

Internacional para Padronização) é um sistema de gestão de qualidade que 

pode solicitar a certificação e obter o selo de conformidade. Através das 
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normas estabelecidas na ISSO, a empresa passa por uma auditoria, onde 

equipes técnicas verificam as ações que estão sendo realizadas, para 

continuarem com o selo verde,  

A certificação, é um mecanismo que ajuda a identificar a origem e a 

qualidade de um invenção, ou processo de produção. Considerada uma 

ferramenta importante nas atuais relações de mercado, a certificação emite 

para o consumidor, uma mensagem sobre a qualidade diferenciada de um 

bem. Preferencialmente voluntária, a certificação socioambiental garante que 

um determinado processo produtivo não degrada o meio ambiente, respeita as 

leis trabalhistas e preza por condições dignas de trabalho. Em um contexto de 

consumo consciente, essas características agregam mais valor aos produtos, 

lima et al (1987,p, 11). 11  

Na contemporaneidade, todas as empresas do Brasil tem áreas 

florestais certificadas na cadeia de custódia, a mesma é um processo pelo qual 

a fonte de um produto é verificada, tendo como visão garantir que os produtos 

originados de fontes certificadas possam portar a marca registrada FSC ( 

Forest Stewardship Council), onde a madeira deve ser acompanhada desde a 

unidade de manejo florestal, percorrendo todos os passos do processo de 

produção.  

A certificação florestal deve garantir que a madeira utilizada em 

determinado produto é oriunda de um processo produtivo manejado de forma 

ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no 

cumprimento de todas as leis vigentes.  

A certificação é uma garantia de origem que serve também para 

orientar o comprador atacadista ou varejista a escolher um produto 

diferenciado e com valor agregado, capaz de conquistar um público mais 

exigente e, assim, abrir novos mercados. Ao mesmo tempo, permite ao 

consumidor consciente a opção de um produto que não degrada o meio 

ambiente e contribui para o desenvolvimento social e econômico das 

comunidades florestais. Para isso, o processo de certificação deve assegurar a 

manutenção da floresta, bem como o emprego e a atividade econômica que a 

mesma proporciona.  

‘’O manejo de florestas naturais vem passando por um acelerado 

processo de desenvolvimento. Podem ser observadas diversas mudanças 



 

nessa atividade. No campo 47 tecnológico, com a introdução de novas práticas 

de manejo; no campo gerencial, com a introdução de novos sistemas de 

manejo e no campo estratégico, com novos instrumentos de políticas públicas 

e de relação com o mercado. Essas mudanças indicam um cenário promissor 

para o papel do manejo florestal na promoção do desenvolvimento sustentável, 

incluindo a conservação florestal e a construção da cidadania. O “manejo 

florestal sustentável” sintetiza “as práticas ideais de gestão de uma unidade de 

manejo florestal, capazes de assegurar a sua sustentabilidade sócio-cultutral, 

ambiental e econômica” Acesso: 

http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/algueron.pdf, Web 10/04/2017 [...] 12  

 

 

A FSC e conselho de manejo florestal é o resultado de iniciativas 

para a conservação ambiental, desenvolvimento social e econômico, é uma 

organização internacional independente, sem fins lucrativos, fundada em 1993. 

A mesma é integrada por representantes de três setores sendo eles 

empresarial, ambiental e social, suas decisões estão baseadas entre interesses 

econômicos, de conservação ambiental, tendo como objetivo conservar as 

florestas, garantindo sua existência a longo prazo. Sendo assim, para atingir 

este objetivo, o FSC criou conjuntos de regras reconhecidas 

internacionalmente para a certificação florestal de modo que as empresas 

possam obter o selo verde, caracterizando uma empresa socialmente voltada a 

cumprir com a leis vigentes, sendo as regras que são reconhecidas 

internacionalmente, chamadas de princípios e critérios, que conciliam as 

salvaguardas ecológicas com os benefícios sócias.  

 

 

 

 

 

1.5.1 LEGISLAÇÕES DA CERTIFICAÇÃO 

 

A legislação ambiental brasileira tem sua fundamentação básica 

através da Constituição Brasileira de 1988, que em seu Artigo 225 determina: 
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. 

Para garantir este direito, a legislação ambiental conta com uma 

diversidade de leis que disciplinam o uso de recursos ambientais em suas mais 

variadas formas, regulamentando as atividades que utilizam estes recursos ou 

que são consideradas potencialmente poluidoras ao meio ambiente. 

A legislação florestal está baseada no Código Florestal Brasileiro, 

instituído pela Lei Federal 12.651/2012. Atualmente o Código Florestal 

Brasileiro está em processo de revisão no Congresso Nacional, visando à 

atualização de conceitos e medidas de proteção para as florestas e o meio 

ambiente de forma geral. 

O desenvolvimento da atividade florestal, baseada na exploração de 

florestas plantadas está previsto no Código Florestal Brasileiro onde estabelece 

que, nas florestas plantadas, não consideradas de Preservação Permanente, é 

livre a extração de madeira e demais produtos florestais. A regulamentação da 

exploração destas florestas está prescrita em várias outras leis aprovadas pelo 

Poder Público e Resoluções estabelecidas pelo CONAMA – Conselho Nacional 

de Meio Ambiente, de acordo com peculiaridades ou necessidades específicas. 

 

A empresa tem o compromisso de cumprir os padrões e 

exigências particulares do Órgão Certificador - FSC. As informações abaixo 

foram retiradas do site disponível em <  

file:///C:/Users/juliana/Downloads/PADROES_FSC_BRASIL_TERRA_FIRM

E_AMAZONIA.pdf  > acesso 25/04/2017 

 

 

PADRÕES DE CERTIFICAÇÃO DO FSC – FOREST STEWARDSHIP  

COUNCIL para MANEJO  FLORESTAL EM TERRA FIRME NA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA PRINCÍPIO # 1 - OBEDIÊNCIA ÀS LEIS E AOS PRINCÍPIOS 

DO FSC O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis no país 

onde opera, os tratados internacionais e os acordos assinados por este 

país, e obedecer a todos os Princípios e Critérios do FSC. P1.c1. O manejo 



 

florestal deve respeitar todas as leis nacionais e locais, bem como as 

exigências administrativas. P1.c1.il. Existência de conhecimento e 

cumprimento, por parte dos tomadores de decisão da unidade de manejo 

florestal, das leis pertinentes à atividade desenvolvida na unidade de 

manejo florestal, resguardando-se as peculiaridades e a escala do 

empreendimento. P1.c1.i2.  

PRINCÍPIO # 2 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE POS SE E USO 

As posses de longo prazo e os direitos de uso da terra e dos recursos 

florestais a longo prazo devem ser claramente definidos, documentados e 

legalmente estabelecidos. P2.c1. Deve ser provada clara evidência quanto 

aos direitos de uso dos recursos florestais da propriedade a longo prazo 

(por exemplo, títulos da terra, direitos tradicionais adquiridos ou contratos 

de arrendamento). P2.c1.i1. O responsável pela unidade de manejo 

florestal possui documentação de direito de uso legal que assegura a 

continuidade do manejo florestal, incluindo prazos de pelo menos um ciclo 

de corte, conforme o plano de manejo florestal. 

PRINCÍPIO # - DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 5 Os direitos legais e 

costumeiros dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, 

territórios e recursos devem ser reconhecidos e respeitados. P3.c1. Os 

povos indígenas devem controlar as atividades de manejo florestal em suas 

terras e territórios, a menos que deleguem esse controle, de forma livre e 

consciente, a outras agências. P3.c1.i1. Existência de participação efetiva 

das comunidades indígenas e/ou das comunidades tradicionais - 

considerando suas formas de representação e negociação - no processo de 

decisão das práticas e das implicações do manejo florestal. P3.c1.i2. 

Considera-se o uso diferenciado de cada parte do território, para 

elaboração e implementação do plano de manejo florestal. 

 

PRINCÍPIO # 04 - RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E DIREITOS D OS 

TRABALHADORES  As atividades de manejo florestal devem manter ou 

ampliar, a longo prazo, o bem-estar econômico e social dos trabalhadores 

florestais e das comunidades locais. P4.c1. Devem ser dadas às 

comunidades inseridas ou adjacentes às áreas de manejo florestal 

oportunidades de emprego, treinamento e outros serviços. P4.c1.i1. Há 
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histórico do processo de contratação da mão-de-obra e da porcentagem de 

trabalhadores de origem local. P4.c1.i2. Evidência de não discriminação por 

raça, religião, sexo e posição política na contratação de mão-de-obra. 

P4.c1.i3. Existência de programa efetivo de capacitação dos trabalhadores 

e comunitários locais envolvidos na unidade de manejo.  

PRINCÍPIO # 6 - IMPACTO AMBIENTAL  O manejo florestal deve conservar 

a diversidade ecológica e seus valores associados, os recursos hídricos, os 

solos, os ecossistemas e paisagens frágeis e singulares. Dessa forma 

estará mantendo as funções ecológicas e a integridade das florestas. 

P6.c1. A avaliação dos impactos ambientais deve ser realizada - de acordo 

com a escala, a intensidade do manejo florestal e o caráter único dos 

recursos afetados - e adequadamente integrada aos sistemas de manejo. 

As avaliações devem incluir considerações ao nível da paisagem, como 

também os impactos das unidades de processamento no local. Os 

impactos ambientais devem ser avaliados antes do início das atividades 

que possam causar distúrbios 

PRINCÍPIO # 7 - PLANO DE MANEJO Um plano de manejo – apropriado 

à escala e intensidade das operações propostas – deve ser escrito, 

implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo de manejo florestal 

e os meios para atingi-los devem ser claramente definidos. P7.c1. O plano 

de manejo e a documentação pertinente devem fornecer: a) os objetivos de 

manejo; b) a descrição dos recursos florestais a serem manejados, as 

limitações ambientais, uso da terra e a situação fundiária, as condições 

socioeconômicas e um perfil das áreas adjacentes; c) a descrição dos 

sistemas silvicultural e/ou de manejo, baseado nas características 

ecológicas da floresta em questão e informações coletadas por meio de 

inventários florestais; 

PRINCÍPIO # 08 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  O monitoramento 

deve ser conduzido – apropriado à escala e à intensidade do manejo 

florestal – para que sejam avaliados as condições da floresta, o rendimento 

dos produtos florestais, a cadeia de custódia, as atividades de manejo e 

seus impactos ambientais e sociais. P8.c1. A frequência e a intensidade de 

monitoramento devem ser determinadas pela escala e intensidade das 

operações de manejo florestal, como também pela relativa complexidade e 



 

fragilidade do ambiente afetado. Os procedimentos de monitoramento 

devem ser consistentes e reaplicáveis ao longo do tempo para permitirem a 

comparação de resultados e a avaliação de mudanças. P8.c1.i1. A 

documentação, justificativa e disponibilização do método de monitoramento 

e avaliação são condizentes com a escala e a intensidade do manejo 

florestal, e têm como base dados atualizados e analisados, coletados em 

campo, de acordo com o plano de manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 PORQUE TER CERTIFICAÇÃO FLORESTAL, E O QUE ELAS  

REPRESENTAM NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA  

 A certificação florestal é um sistema importante para as 

empresas, pois a mesma, garante que o produto seja comercializado e o 

cliente tenha o conhecimento de que está consumindo um produto 

certificado por um processo de manejo florestal respeitando todas as leis 

vigentes. 

 A certificação florestal é uma ferramenta que promove o 

manejo florestal sustentável, onde as empresas adequam–se aos 

procedimentos de plantações e florestas nativas dentro do conceito de 

sustentabilidade, envolvendo critérios tanto ambientais como sociais e 

econômicos. 

Todos esses procedimentos sobre a certificação florestal 

representam, no modo de produção capitalista, um benefício, pois o selo 
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verde, comprova que a empresa se mostra ‘’preocupada com a 

preservação do meio ambiente’’, porém isto é apenas um meio de 

arrecadar mais capital, ou seja, o fato de ter certificação florestal 

representa, no modo de produção capitalista, demostrar, tanto para seus 

clientes internos, como os externos que o produto florestal que está 

sendo comprado provém de áreas bem manejadas, e que não está 

incentivando a degradação das florestas ou trabalhos forçados. Desta 

forma os capitalistas agregam valor em seus produtos comprovando que 

se trata de uma empresa certificada com o selo verde em seus produtos, 

tendo responsabilidade social pelo meio ambiente e preservação do 

ecossistema de cada região com o empreendimento do manejo florestal, 

que visam a demonstração de sistemas operacionais, procedimentos e 

materiais Certificados: 

 

 

 

Verde ou sem cor : Certificados pelo FSC. 

Azul:  Produtos de origem Controlada. 

Vermelho: produtos não controlados 

 

  

 A certificação florestal, neste modo de produção capitalista, é 

desta forma, a garantia de que a madeira utilizada em determinado 

produto é oriunda desses processos citados acima, de uma floresta 

manejada de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e 

economicamente viável que cumpre com todas as leis vigentes, não 

degrada o meio ambiente, e colabora para o ampliação social-

econômico das comunidades florestais, as manutenções das florestas e 

proporciona a geração de empregos, contribuindo com a economia. 

Como se pode observar, o real motivo das empresas terem a 

certificação florestal é que, por trás de todos os procedimentos que a 

mesma executa, arrecada mais capital. Ou seja, o verdadeiro objetivo é 

o lucro. 



 

1.7 PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS PARA A OBTENÇÃO DA CERTI FICAÇÃO 

FLORESTAL FSC (FORESTE STEWARDSHIP COUNCIL), AMBIEN TAL 

SOCIAL E ECONÔMICO.  

 A certificação, além de atestar o sistema de manejo da 

operação florestal, exige o cumprimento dos princípios nacionais 

vigentes no país, aspectos de conformidade com os critérios ambientais 

e sociais. A mesma, tem como objetivo com a legislação, a certificação 

de promover o empreendimento do manejo florestal de forma que seja 

ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente 

viável, através de um padrão mundial de que segue certificação dez 

princípios: 

Princípio 1 – Conformidade com as leis e Princípios do FSC. 

  

Princípio 2 – Posse e Direitos e Responsabilidades de Uso 

  

 

Princípio 3 – Direitos dos Povos Indígenas 

 

Princípio 4 – Relações Comunitárias e Direitos dos Trabalhadores 

 

Princípio 5 – Benefícios da Floresta 

 

Princípio 6 – Impacto Ambiental 

 

Princípio 7 – Plano de Manejo 

 

Princípio 8 – Monitoramento e Avaliação 

 

Princípio 9 – Manutenção de Florestas de Alto Valor de Conservação 

 

Princípio 10 – Plantações 

Informações retiradas do artigo disponível  

<https://www.imaflora.org/media/principios_criterios_fsc.pdf > Acesso em 

10/04/2017 
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1.8  COMO SE DÁ AÇÃO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL.  

A Certificação Florestal do FSC é uma forma de agregar valor 

aos produtos e se diferenciar dos concorrentes, além de ajudar na 

preservação dos recursos naturais. O FSC segue princípios e critérios que, 

aplicados à gestão florestal, garantem que os produtos com origem em uma 

determinada floresta tenham sido obtidos com respeito ao meio ambiente, 

aos trabalhadores florestais e à comunidade. A certificação é uma maneira 

eficiente de obter reconhecimento público das suas práticas responsáveis. 

Ela ajuda a proteger a sua marca e reputação, ao mesmo tempo em que lhe 

proporciona acesso a um comércio cada vez mais sensível com a questão 

ambiental. Produtos certificados pelo FSC são valorizados no Brasil e nos 

maiores mercados mundiais, um diferencial competitivo que pode render 

lucros. 

A empresa Reflorestadora Sincol, tem em seu processo de 

certificação florestal, a seguinte qualificação: Verde ou sem cor : 

Certificados pelo FSC, Azul: Produtos de origem Controladas, Vermelho: 

produtos não controlados. 

O selo verde incentiva e identifica que todo o processo que a 

empresa efetua é ambientalmente correto, economicamente viável e 

socialmente justo, mediante um conjunto de princípios amplamente 

reconhecidos pela mesma.  

O processo de certificação florestal acontece através da  

pesquisa dos impactos socioeconômicos e diz respeito a certificação 

florestal. A mesma precisa ser efetuada pelo Serviço social da empresa, 

que se responsabiliza em realizar o monitoramento das fazendas e as 

visitas domiciliares aos os vizinhos confrontantes. No local que está 

sendo efetuado o empreendimento florestal, se dá o monitoramento dos 

impactos sociais e ambientais pré, durantes e pós o manejo florestal. 

Esta pesquisa tem como objetivo maior, avaliar o processo e as 

demandas apontadas pelos vizinhos confrontantes, sempre com o intuito 

de manter um bom relacionamento com os vizinhos da Reflorestadora 

Sincol.Também para que Serviço Social possa desencadear ações 



 

preventivas junto as partes interessadas, já que as demandas são 

espontâneas. 

Com tudo isso, a empresa tem o trabalho do Serviço Social, que 

é de suma importância para se manter a certificação em dia e 

monitorada, Identificando e analisando os impactos sociais e ambientais, 

pré, durantes e pós os manejos florestais. É realizada uma pesquisa 

através de visitas domiciliares, junto aos vizinhos que residem próximos 

às fazendas da Reflorestadora Sincol, para saber o grau de influência 

que a empresa tem no cotidiano dos vizinhos e, posteriormente, ser 

apresentado na auditoria da certificação florestal.  

 

1.9  O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS.  

Para que uma empresa possa receber a certificação FSC, 

vários requisitos precisam ser observados. 

 

1. Possuir Fornecedores Certificados  

Para a certificação de cadeia de custódia, é imprescindível 

que a empresa possua fornecedores de matéria-prima certificada. Se 

inicialmente a operação não possui um fornecedor certificado pelo FSC, 

ela poderá indicar em seu processo de certificações quais são os 

potenciais fornecedores certificados, lembrando que a permissão para a 

utilização da marca do FSC, contudo, somente será possível após a 

evidência de aquisição de materiais certificados. Outro ponto importante 

a destacar é que as normas do FSC não proíbem uma empresa 

certificada de continuar trabalhando com fornecedores não-certificados. 

É necessário, entretanto, que o sistema de gestão da cadeia de custódia 

esteja bem estruturado para identificar e fazer a separação entre 

processos certificados e processos não-certificados. 

 

 

 

2- Estabelecer e implementar um plano de treinament o 

A organização precisará desenvolver um plano de 

treinamento cobrindo todos os requisitos normativos aplicáveis, e 
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implementá-lo no que diz respeito ao treinamento efetivo dos 

colaboradores envolvidos em cada etapa do processo de cadeia de 

custódia. 

 

3 -  Passar por auditoria de certificação  

Após implementar o sistema de gestão da cadeia de custódia 

FSC conforme as normas aplicáveis, o empreendimento já estará apto a 

passar pela auditoria de certificação, que será realizada por uma 

entidade certificadora credenciada pelo FSC. No contato inicial com a 

certificadora, a organização deverá preencher alguns formulários 

contendo informações sobre a sua atividade e sobre o seu sistema de 

gestão da cadeia de custódia, além de assinar a proposta de certificação 

para que seja feito o agendamento da auditoria. 

 

4 -  Aguardar a emissão do certificado  

Após ser aprovada em auditoria, o próximo passo é aguardar 

a emissão do certificado e do código de licença para que possa utilizar o 

selo FSC e vender produtos como sendo certificados. Este prazo varia 

conforme a certificadora, e pode levar de 10 a 60 dias para ser emitido. 

Ao receber o número da certificação, a empresa conclui a etapa de 

obtenção da certificação FSC, e inicia uma nova etapa: a manutenção 

de sua certificação. 

1.10 O PROCESSO PARA A CERTIFICAÇÃO FLORESTAL NA AU DITORIA, 

PARA A OBTENÇÃO DO SELO VERDE.  

A empresa candidata à certificação, deverá se preparar, 

adequando ou implementando um sistema de controle eficiente que 

garanta o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis das normas do 

FSC para cadeia de custódia. É necessário definir os procedimentos 

para o controle e gestão do sistema de cadeia de custódia da 

organização, garantindo que os mesmos são adotados por todos os 

envolvidos no processo. Além disso, a empresa precisa desenvolver 

uma metodologia para rastrear todo o volume de material envolvido na 

produção certificada, demonstrando controles em relação à matéria-

prima obtida, processos produtivos e produtos acabados. 



 

A Empresa Reflorestadora Sincol, tem, como objetivo principal 

do manejo florestal: “Implantar florestas produtivas, visando à melhoria 

contínua da qualidade da madeira produzida e da produtividade, 

permanentemente promovendo o desenvolvimento social e respeitando a 

conservação da biodiversidade, recursos hídricos, solos e ecossistemas.” A 

mesma, em seu processo de certificação para a obtenção do selo verde,  

precisa cumprir com seus objetivos sendo eles: 

� Aquisição de terras: para a aquisição e/ou o arrendamento 

de terras para a implantação de florestas produtivas, a empresa 

procura adquirir preferencialmente áreas de pequena extensão e 

baixa concentração demográfica, evitando assim o êxodo de 

pequenos proprietários rurais; 

� Implantação de novos plantios: desde a implantação dos 

primeiros povoamentos, cerca de 30 anos atrás, a empresa adota 

como norma, o plantio sobre áreas degradadas, campos ou áreas 

com vegetação secundária muito alterada. Atualmente o Grupo 

tem renovado suas áreas de plantio somente em áreas de 

reforma florestal; 

� Operações florestais: preferência pela utilização de 

operações “semi-mecanizadas” nas áreas florestais para 

possibilitar a oferta de empregos na região, buscando minimizar 

os problemas sociais decorrentes do desemprego; 

� Sustentabilidade: um dos maiores objetivos da empresa é 

a auto-suficiência de matéria-prima florestal, para isto está 

constantemente monitorando a produção florestal através de 

mapas atualizados e inventários contínuos. Esta autossuficiência 

é planejada através do PIFI e do controle do consumo industrial. 

Alterações esporádicas de planejamento podem ocorrer somente 

em função de variações de mercado, instabilidade econômica e 

outros; 

�  Ampliação de áreas de plantio: a empresa visa, sempre 

que possível, aumentar sua base florestal através da aquisição de 

novas terras para que a produção possa ser incrementada e 

atender a demanda industrial crescente; 
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� Repor a taxa anual de Reforma Florestal, além de 

acrescentar uma área de 50 hectares anuais de novas áreas de 

plantios florestais; 

 

 As atividades florestais da empresa trazem inúmeros benefícios sociais 

para a região, tais como: 

� Oportunidade de emprego; 

� Melhoria da qualidade de vida das famílias que moram nas 

vilas florestais da empresa (moradia, educação, atendimento de 

saúde); 

� Incremento da economia através da preferência por 

fornecedores e prestadores de serviços regionais; 

� Desenvolvimento sócio regional através dos programas 

sociais da empresa; e 

� Um meio de subsistência e fomento para Organizações, 

Produtores, Agricultores e Ervateiros da região. 

 

 A maioria dos benefícios ambientais decorrentes das atividades 

florestais da empresa é consequência direta ou indireta dos “serviços 

ambientais” fornecidos pela floresta. Estes serviços são: 

� Preservação de remanescentes nativos presentes nas 

fazendas, os quais são representativos da biodiversidade regional 

(Florestas com Araucária, capões, capoeirões, banhados, campos 

e outros); 

� Conservação dos recursos hídricos que atravessam as 

áreas da empresa, auxiliando na manutenção da qualidade da 

água e da fauna aquática como: peixes, répteis, anfíbios, aves 

migratórias e micro-organismos;  

� Proteção de áreas de interesse histórico e paisagístico 

(grutas, cachoeiras, cânions e outros); 

� Sustentabilidade de habitats que fornecem alimento, 

refúgio e áreas de reprodução para espécies endêmicas, raras ou 

ameaçadas da fauna e da flora; 



 

� Pouso para aves migratórias que procuram as áreas da 

empresa todos os anos; 

� Manutenção da cobertura vegetal, a qual não só é 

importante para a fauna regional, mas essencial no desempenho 

de inúmeras funções, tais quais: 

1. Auxiliar na manutenção do microclima local; 

2. Equilibrar o regime hídrico; 

3. Manter o nível de nutrientes, permeabilidade e umidade do solo; 

4. Melhorar a qualidade da água de aquíferos, rios, lagos e lençóis 

freáticos; 

5. Incrementar a diversidade de micro-organismos no solo; 

Conter a erosão e a lixiviação causada pelas chuvas. 

� Servir de local para recreação, educação ambiental e 

apreciação da natureza para as famílias que moram nas vilas 

florestais e para as escolas; 

� Proteção de habitat para os recursos pesqueiros os quais 

são usufruídos pelos habitantes das fazendas, desde que 

devidamente autorizados pela gerência; 

� Disponibilização de áreas para pesquisas ambientais, 

biológicas e florestais com instituições conveniadas; 

� Utilização alternativa das áreas através da apicultura, 

cultivo de erva-mate e da criação de gado (em casos de 

Fazendas Arrendadas/Parceiras). 

 

CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA EMPRES A SINCOL 

S/A 

Neste capítulo, abordar-se-á, a história da empresa Sincol S/A e sua 

trajetória na região sul do Brasil, como foi o início de seus trabalhos na cidade 

de Caçador, quais foram as primeiras atividades, e como foi se adequando às 

mudanças das novas tecnologias, desenvolvendo, assim, sua preocupação 

com a responsabilidade social em sua estrutura organizacional. 

2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA  

A SINCOL S/A Indústria e Comércio está localizada na cidade de 

Caçador, planalto ocidental de Santa Catarina, integrando a microrregião do 
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Contestado. O município de Caçador é o líder em produção madeireira do 

Estado de Santa Catarina, contando com 150 indústrias, das quais 70 estão 

ligadas ao Setor Madeireiro. 

Figura 01, História da Empresa Sincol  

 

 

Fonte: (15 de março de 2016 concedido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

 

A empresa foi fundada em 1943, com o objetivo de beneficiar 

madeira, fabricar móveis e construir casas. A atividade atual da unidade 

fabril da Sincol S/A é a fabricação de portas, rodapés, sinkit, produtos 

montados, aplainados, entre outros produtos. De sua produção total, 28 

% é destinada ao mercado externo. Sua demanda anual (base de dados 

- ano 2009) foi cerca de 190.000 toneladas de toras que foram 

convertidas em madeira serrada, lâmina faqueada e lâmina torneada 

sendo que o excedente foi comercializado em toras. Em 1982, a 

empresa criou a Reflorestadora Sincol Ltda, com o objetivo de implantar 

e manejar florestas plantadas para suprir a demanda industrial. Em 

atividades florestais, atualmente trabalham 167 funcionários diretos e 

aproximadamente 74 trabalhadores indiretos (terceirizados). Ao todo, a 

Sincol S/A e a Reflorestadora Sincol possuem 17 fazendas florestais que 

no total ocupam uma área de aproximadamente 13.000,00 ha e estão 

distribuídas em 7 municípios de Santa Catarina (região do Contestado) e 



 

2 do Paraná. Santa Catarina: Caçador,  Lebon Régis, Timbó Grande,  

Macieira, Calmon, Matos Costa, Porto União. Paraná: Coronel Domingos 

Soares, General Carneiro. Aproximadamente 55 % da área total das 

fazendas da empresa são formadas por remanescentes nativos 

preservados e mapeados (fragmentos naturais, preservação permanente 

e reserva legal), o restante é ocupado por: áreas com plantios de Pinus, 

infraestrutura, açudes e outros. 

 
A empresa Reflorestadora Sincol é comprometida com o 

desenvolvimento social, a mesma oferece alguns benefícios aos seus 

colaboradores, procurando sempre investir na saúde, segurança, qualificação 

profissional, cooperação e cuidados com o meio ambiente e comunidade.  

Tendo como visão Ser referência no seu setor de atuação, 

reconhecida pela excelência dos produtos e serviços, compatibilizando o 

desempenho de suas atividades com responsabilidades social e o lucro do 

negócio. 

Política: A empresa tem como política o compromisso de fornecer 

produtos e serviços, visando a satisfação dos clientes, com soluções 

inovadoras e melhoria contínua da qualidade social, ambiental e econômica.  

 

2.2 ESTRUTURA. 

A estrutura da empresa Reflorestadora Sincol é composta por 

setores produtivos, reflorestamento e setor administrativo RH e Serviço Social 

o mesmo efetua serviços de monitoramento do empreendimento do manejo 

florestal nas fazendas e treinamentos, em conjunto com a equipe técnica; 

bióloga, nutricionista, no sentido de capacitar os colaboradores para o 

desempenho de suas atividades relacionadas à segurança no local de trabalho 

e também em prol de passar informações da Certificação do FSC. A empresa 

Reflorestadora possui as seguintes estruturas: 

 

 
� Ambulatório:  Com equipe médica completa enfermeira do trabalho, 

Técnica em enfermagem, dois médicos para atender aos colaboradores, 

Técnica do trabalho, fonoaudióloga. Como forma de prevenção a 
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empresa procura desenvolver campanhas para prevenir doenças, 

através da vacinação contra gripe e antitetânica. 

�  A Obesidade: Trabalhamos com um fator de risco importante para o 

desenvolvimento de doenças e, em parceria com a Secretaria da Saúde 

- SUS, um profissional da área de nutrição realiza um trabalho de 

orientação e reeducação alimentar aos colaboradores com IMC acima 

de 28 

� Hipertensão e Diabetes:  Realizando Acompanhamento dos 

colaboradores através dos exames periódicos, desenvolvendo um 

trabalho diário de orientação e cuidados com quem possui ou tem uma 

pré disposição para o desenvolvimento de doenças crônicas, para a 

conscientização de hábitos mais saudáveis. 

O objetivo é normalizar ou diminuir o peso e, acima de tudo, diminuir 

os riscos de doenças que a obesidade favorece. A empresa também 

dispõe de convênios com médicos, laboratórios, dentistas, farmácias, óticas, 

clínicas e hospitais para exames de RX. Estes convênios são para funcionários 

e seus dependentes diretos. Pensando em seu bem-estar, a Sincol mantém o 

Serviço de Assistência Odontológica na própria empresa. 

 

 

 
 

Qualificação Profissional 
 
 Programa Bolsa de Estudos : A empresa dispõe do benefício 

auxiliando os colaboradores com bolsa de estudos nos cursos de Graduação, 

Pós-graduação, Línguas e Cursos Técnicos. 

 Bolsa de Estudos por Curso:  

 Nas dependências da empresa, os colaboradores podem participar das 

aulas da Língua inglesa. O curso tem duração de um semestre com frequência 

semanal de duas horas-aula. Em parceria com o SESC são oferecidas aulas do 

Ensino Fundamental para os colaboradores: 

 

 



 

 A empresa em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de  

Aprendizagem  Industrial )  conta com o projeto Menor Aprendiz, onde os 

alunos recebem uma bolsa de estudos, sendo incentivados a participarem de 

cursos profissionalizantes. 

Kit Escolar:  Entregue para filhos de funcionários (em idade escolar) Sincol e 

Reflorestadora  

 Treinamentos:  

 A empresa tem um programa de treinamento anual, busca a capacitação 

profissional, através de cursos na área de Segurança e Medicina do Trabalho, 

Primeiros Socorros, Saúde, Desenvolvimento pessoal e profissional, 

Capacitação técnica, ISO 9001:2008 e sobre o  FSC - 

 Equipes de Qualidade:  

 E.Q.P´s -  Equipes de Qualidade e Produtividade 

 As equipes formam-se voluntariamente, reúnem-se para identificar, 

analisar e solucionar problemas relacionados com a qualidade, ambiente de 

trabalho, produtividade entre outros. É uma oportunidade de dar sugestões e 

efetivar melhorias no ambiente de trabalho e na qualidade de vida dos 

colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.3 ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL NA EMPRESA.  

O Serviço Social na empresa Reflorestadora Sincol, desenvolve 

o monitoramento das atividades do empreendimento do manejo florestal, 

através das visitas efetuadas às fazendas em prol de identificar os aspectos 

negativos e positivos dos trabalhos do reflorestamento de pinus. Ao todo 

são 60 fazendas, sendo que 18 delas pertence à empresa Reflorestadora 

Sincol e as demais estão divididas entre as arrendadas. 

As especificações do trabalho do serviço social na empresa 

Reflorestadora Sincol, são os trabalhos executados na pesquisa dos 

impactos socioeconômicos do empreendimento do manejo florestal, com 

visitas domiciliares aos da divisa com as fazendas da reflorestadora, a 

mesma tem como objetivo analisar os aspectos a serem melhorados no 

processo de certificação florestal. As ações que a empresa executa com 

seus trabalhos de extração dos pinus, serão avaliados pelo Assistente 

Social, que irá detectar os impactos sociais, ambientais, contribuindo em 
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prol da empresa com seus projetos, desencadeando as ações 

preventivas quanto aos impactos que o empreendimento do manejo 

florestal causam nos vizinhos confrontantes. 

O Serviço social desenvolve seu trabalho no processo de 

certificação florestal efetuando às visitas domiciliares, executando 

projetos de melhorias e avaliando também as condições sanitárias de 

bem-estar social dos colaboradores que trabalham no empreendimento 

do manejo florestal. Esses trabalhos desenvolvidos pelo Serviço Social, 

contribuem para que a empresa obtenha o selo verde. Desta forma, o 

comprador pode ter certeza que adquiriu um produto que não agride as 

florestas tropicais, atesta a qualidade ecológica e socioambiental da 

madeira certificada. 

A empresa Reflorestadora ppoossssuuii uma equipe com 

Engenheiro Ambiental, Biólogo, Técnico de segurança e Assistente 

Social que visa monitorar as fazendas e controlar o desempenho 

ambiental, florestal e social principalmente quanto a manutenção dos 

compromissos relacionado a FSC.  

 
 

CAPITULO 3 - ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO DE SERV IÇO SOCIAL 
REALIZADO NA EMPRESA REFLORESTADORA SINCOL  

 

Neste capítulo será apresentada a descrição e análise reflexiva das 

atividades de intervenção de estágio no processo acadêmico. As ações foram 

desenvolvidas na certificação florestal, sendo uma experiência gratificante, 

possibilitando analisar os padrões que a empresa possui, para obter o selo 

verde, a mesma segue normas estabelecidas pela FSC. Será abordado uma 

reflexão também sobre a concepção do serviço social, suporte teórico 

norteador da prática de estágio supervisionado obrigatório, na empresa 

Reflorestadora Sincol. 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL NORTEADORA DO ESTÁG IO  

 



 

A origem da profissão, sempre esteve ligada aos problemas 

sociais e econômicos. O serviço social emergiu para acalmar os 

confrontos entre capital e trabalho, proletariado e patrão, segundo 

Iamamoto (2014, p, 22) O serviço social é uma especialização do 

trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho coletivo da sociedade. A lei que regulamenta a profissão é 

8.662/1993.  

As primeiras escolas de Serviço Social surgiram na segunda 

metade do século XIX, em Amsterdã, na Holanda.  

Graças ao pessoal de Mary Richmond, a prática da assistência vinha 

caminhando em direção a profissionalização. A expansão das escolas 

desempenhou também um papel importante nesse sentido, 

referenciando a ação assistencial ao domínio de conhecimentos e 

procedimentos técnico especializado. (Martinelli, 1989, p, 95) 

Mary Richmond é considerada umas das pioneiras do serviço social. 

 A primeira escola de serviço social no Brasil, foi criada em 1936 em São 

Paulo, coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiehl, ambas eram 

sócias do Centro de Estudos de Ação Social vinculado a Igreja Católica. A 

segunda, no Rio de Janeiro em 1937.  

O serviço social esteve vinculado a ação da igreja católica, 

O pensamento conservador, associado ao forte vínculo com a igreja 

católica, que foi tornando-se presença dominante no serviço social 

europeu, trouxe para a prática social ainda com maior ênfase a 

dimensão do controle, da repressão e do ajustamento aos padrões 

estabelecidos pela sociedade burguesa constituída. (Martinelli, p, 

103)  

  

 A profissão de serviço social foi concebida como apta para 

operacionalizar as políticas sociais públicas e amenizar as inquietudes de uma 

camada da população, devido ao sistema de produção vigente no Brasil, pois 

com as contradições sociais entre o capital e o trabalho, acentua-se a pobreza, 

surge a questão social. 
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A questão social é concebida no Serviço Social como base da 

fundação histórica da profissão e deve ser aprendida como um o 

conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

resultado do conflito capital-trabalho. (Lúcia M.B. Freire, 210, p,10) 

 

No ano de 1930, com a industrialização no Brasil, surge o 

Serviço Social, através da igreja católica e as damas de caridade, 

mulheres de prefeitos que praticavam ações caritativas junto a igreja e a 

população que vivia em extrema miséria. O Estado alia-se à igreja, 

segundo Martinelli ( 1989, p, 109). Para tanto, buscou o fortalecimento 

de suas alianças com a Igreja e com os setores mais abastados da 

burguesia, com os quais dividiu a tarefa de circunscrever a hegemonia 

do poder ao restrito âmbito da classe dominante. Anos mais tarde, foi 

criado, em 1942, a Legião Brasileira de Assistência (LBA)  pela primeira 

dama Darcy Vargas. Esta fundação teve como objetivo, dar um auxílio 

para as famílias dos soldados que foram à 2ª Guerra Mundial, mas 

mesmo com o término da guerra, continuou a existir para ajudar famílias 

carenciadas. 

Em 1946, surge o SESI- Serviço social da Indústria, uma instituição 

que aliada às empresas, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação, 

elevar a escolaridade dos brasileiros, além de contribuir para ambientes 

seguros e saudáveis de trabalho, e aumentar a qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

 Essas transformações ao longo dos anos, demandam profissionais 

formados para atuar nas relações sociais, então são criadas as escolas; em 

1936 na cidade de São Paulo, o primeiro curso de Serviço Social do Brasil, na 

Pontifícia Universidade Católica, sob influência europeia. Tem como enfoque a 

visão de se melhorar a preparação para ação social da ação católica. Através 

da abordagem: serviço social de grupo, de comunidade e de caso, baseou-se 

no serviço social de caso onde o individuo ‘’desajustado’’ do seu meio, em 

relação ao econômico, não era vinculado com o social, se não trabalhasse, era 



 

considerado vagabundo, caso de polícia. Em relação aos fatos que aconteciam 

com o indivíduo: era problema dele. 

É através dessas transformações, que o serviço social tem seu 

caráter interventivo, está relacionado aos segmentos sociais, políticos e 

econômicos que advém das relações entre o capital e o trabalho. Desta forma, 

o Serviço Social passou por um momento de reconceituação, no ano de 1965, 

mas a ditadura militar não permitiu que se fizesse a leitura da realidade e se 

colocasse suas críticas. O movimento de reconceituação, foi um momento de 

autocríticas e redefinições do Serviço Social tradicional  e conservador. É o 

resultado de contatos com a realidade do povo Latino-americano, provoca 

inquietações sobre a prática profissional até então realizada, refletindo sobre a 

quem a profissão serviu até aquele momento. Com o golpe e a implantação da 

ditadura militar, o movimento de reconceituação deflagrado em 1965 vai passar 

por três direções: Direção modernizadora, direção de reatualização do 

conservadorismo e direção de intenção de ruptura.  

Porém, “a existência de ideias revolucionárias numa determinada 

época já pressupõe a existência de uma classe revolucionária numa 

determinada época já pressupõe ‘’a existência de uma classe 

revolucionária’’ o que além de impulsionar o Movimento de 

Reconceituação, determinava também a expansão da base crítica da 

categoria profissional. ( Martinelli, 1989,p, 131)   HÁ ERRO DE 

CÓPIA, REVER 

O profissional Assistente Social, atua junto às expressões da questão 

social, através das políticas sociais nas áreas de saúde, educação, assistência 

e previdência social. Em 1979 ocorreu o III Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais – CBAS, sendo o auge para um novo direcionamento do Serviço 

Social. A partir desse momento, comprometido com a classe trabalhadora,  

ideais democráticos e a ampliação de direitos. 

No período pré-democracia, início dos anos de 1980, assume-se o 

debate sobre a ética no serviço social, o Código de Ética é aprovado em 1986 

e assume-se o compromisso com a classe trabalhadora. 

O que se denominou projeto ético- politico, construído a partir da 
virada dos anos de 1980 e aprofundamento nas décadas seguintes, 
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vinculou-se fortemente com uma capacidade de pensar a realidade 
a partir do método critico dialético, em que toma o fundamento 
econômico da questão social como ponto de partida para a 
realização das diversas análises sobre a realidade social. ( 
REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, p. 420) 

 

 Em 1988, é promulgada a Constituição Cidadã, que garantia uma série 

de direitos ao cidadão brasileiro e, com ela, elencou-se uma série de políticas 

públicas para efetivar esses direitos. Somente com a Constituição de 1988 é 

que as políticas publicam no Brasil terão maior atenção, e valores importantes 

como a universalização e a equidade. Um marco para as questões sociais. 

 

A assistência social, espaço ocupacional privilegiado dos assistentes 
sociais, foi reconhecida pela Carta Constitucional de 1988 como 
política pública, parte do tripé da seguridade social ao lado da saúde 
e previdência. A municipalização das políticas públicas vem 
redundando em uma ampliação do mercado profissional de trabalho. 
Abriam-se novos canais de ingerência da sociedade civil organizada 
na formulação, gestão e controle das políticas sociais, representando 
uma ampliação das possibilidades de trabalho profissional. ( 
(Iamamoto, 2014p, 124) 
 

E assim, a garantia de direitos preconizados na Constituição Cidadã; 

concebida no tripé da Seguridade Social: Assistência Social: não contributiva e 

para quem dela necessitar. A Saúde de caráter universal, não contributiva e a 

Previdência Social de caráter contributivo. Para regulamentar essa política é 

criada a Lei Orgânica de Assistência Social ( Lei nº 8472/93), além do SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social): 

 

No ano de 1990, o Brasil saía de um período recente da ditadura militar, 

marcado pela censura, opressão e total domínio do Estado sobre a economia, 

a política, os meios de comunicação e a sociedade em geral.  

O pós-ditadura ofereceu a população, as altas taxas inflacionárias, um 

total desmonte da economia. Durante a ditadura, não foi investido dinheiro nas 

políticas públicas, a saúde era deixada de lado e não havia atendimentos às 

demandas da população.  

A luta pela Reforma Sanitária se insere no quadro mais geral 

da luta de classes no país e só pode ser efetivada em um estado 

democrático. Entretanto, alguns avanços significativos ocorreram que 

precisam ser elucidados, tais como: a modernização setorial, a 

realocação de despesas em favor do setor público e a colocação na 



 

cena política da nação de direitos social universal, com a tematização 

– Saúde: direito de todos e dever do Estado. (Maria Inês 

Bravo,1996,p,16) 

 

Concomitantemente, o avanço neoliberal alçava-se por todas as nações 

tidas como “terceiro mundo” (expressão usada na época para designar países 

com baixo índice de desenvolvimento) e despontava como saída para uma 

nova organização do Estado no Brasil. 

O neoliberalismo previa uma série de medidas, principalmente o “Estado 

mínimo”, que consistia na mínima intervenção estatal na economia, 

privatizações, terceirização, abertura financeira, exaltação do mercado, livre 

iniciativa. Quanto às políticas sociais, houve um conjunto de medidas propostas 

pelo Estado com vistas a acalmar os anseios da população.  

 

 

 

3.2 PLANO DE  INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

 
O plano que norteia as ações do Serviço Social na Sincol é chamado 

de Plano de Gestão Institucional. Realizado em 20 de Março de 2015, foi 

concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili, seguindo os critérios e normas 

estabelecidas pela empresa. Este plano de Gestão Social, norteia as ações do 

Assistente social também em relação a FSC, ou seja, a certificação florestal - 

Selo Verde.   

A gestão social da empresa é voltada a todos os seus 

funcionários e familiares, visa garantir o bem-estar dos funcionários 

aprimorando cada vez mais a qualidade de vida por meio de melhorias 

contínuas e benefícios, de acordo com as Normas Regulamentadoras 

(NR'S), Legislação Trabalhistas Previdenciárias e demais legislações 

vigentes.  

O atendimento das demandas sociais existentes, em geral, é 

realizado via convênio com órgãos públicos governamentais, entidades 
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não governamentais, entidades beneficentes e outras de interesse 

social. Os critérios de atendimento a essas questões são definidos por 

meio de avaliações, caso a caso, em conjunto com o serviço social e 

direção da empresa. 

 

Politica de Meio Ambiente, Saúde e Segurança.  

 

Com base nos valores e princípios, a Reflorestadora Sincol, 

procura atuar com responsabilidade social e utilizar, de forma 

sustentável, os recursos naturais em todos os seus negócios, é 

fundamental para o desenvolvimento da Reflorestadora Sincol, executar 

suas atividades de manejo florestal, plantio de pinus e seus serviços 

com respeito ao meio ambiente, promoção da saúde e a segurança do 

trabalho de seus funcionários e contratados. 

 

 

Sendo assim, é dever da organização: 

* Fornecer recursos, definir objetivos e programas de melhoria 

contínua tanto do desempenho quanto do sistema de gestão. 

* Atender a legislação, as normas e demais requisitos 

especificados. 

              * Buscar a satisfação de seus clientes e partes interessadas ; 

* Estabelecer procedimentos e práticas seguras de trabalho, 

visando prevenir, eliminar, ou reduzir falhas, poluições, lesões e 

doenças ocupacionais. 

* Manter a comunicação com os funcionários, terceiros, 

fornecedores, e outras partes interessadas externas. 

* Exercer uma gestão florestal responsável, coerente com os 

princípios e critérios do FSC e do SISFLOR. 

Observar esta política, com os mais elevados padrões de 

integridade, responsabilidade de todos e condições para ser funcionário 

da empresa.  

 



 

Sistema de Comunicação  

A empresa possui um sistema de comunicação por meio de 

rádios transmissores, telefonia móvel entre suas unidades gerenciais e 

operacionais. 

Projeto Comunicação: O telefone 3561-5050, meio de 

comunicação aberto à comunidade, para solicitações, reclamações ou 

sugestões. O número é divulgado no informativo da empresa e também 

através de cartões de visita (para os vizinhos que fazem divisa com as 

Fazendas Reflorestadas) 

 

Programa de Reciclagem: 

 

 A empresa, preocupada em preservar o meio ambiente 

através da conscientização de seus colaboradores, possui o Programa 

de Reciclagem do Lixo. Os materiais devem ser, de preferência, limpos 

e colocados nos coletores distribuídos nas Fazendas, diferenciados 

através de cores. Além de reduzir custos e os impactos ambientais, os 

recursos recicláveis são destinados para os colaboradores da Sincol e 

Reflorestadora. 

Gestão de Impactos Sociais:  

A empresa mantém um programa de Gestão de impactos 

Sociais, que possibilita a potencialização dos investimentos de caráter 

social da reflorestadora, a identificação dos impactos na interação com o 

meio social, o redirecionamento de esforços para a solução dos 

impactos identificados e a prevenção de impactos futuros. 

Com a identificação dos impactos sociais, são estabelecidas 

ações para tratamento e estratégia de gerenciamento, as mesmas são 

executadas pelo Serviço Social da empresa.  

Treinamentos – Reflorestadora Sincol  

 Anualmente, são oferecidos cursos de capacitação para os 

colaboradores, conforme Levantamento de Necessidades: 

 

 Curso de Operador de Motosserra, Roçadeiras, Operador de máquinas 

pesadas, Uso de Produtos Químicos/combate à formiga, Higiene e 
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Organização, Segurança do Trabalho, Proteção Auricular, Primeiros Socorros, 

Combate a Incêndios, Transporte de Pessoas, Integração (para novos 

colaboradores), FSC – Selo Verde, entre outros.  

 
Figura 02 Equipe de Trabalho / Plantio - Reflorestadora 

         
Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 
 
Figura 03 Treinamento sobre FSC 

Fonte: (5 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 
 
 
 
Figura 04  Treinamento: Primeiros Socorros 



 

 

 
Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 
 
   
 
 
 
Figura 05 Integração para equipe de funcionários terceirizados 

 
Fonte: (  15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 
         

 
 
Figura 06 Transporte com segurança 
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 Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

 
 

 
 
 
Figura 07 Curso Para Operadores de Roçadeira 

          
 Fonte: (  15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

 
                                                 

Figura8 08 e 09 Eventos Esportivos e Confraternizações Sociais: 
 



 

 

 Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

 

Festa de Natal para os colaboradores e familiares: Acontece 

anualmente na Sede Social da Sincol. Os funcionários da Reflorestadora 

recebem o transporte, um vale lanche com refrigerante e para as crianças é 

entregue um presente de natal, além de caricaturas e brinquedos infláveis para 

a diversão de todos.  

A sintonia da Reflorestadora Sincol S/A com o mundo globalizado e o 

cumprimento das normas da FSC® – Forest Stewardship Council,FSC, 

possibilita desenvolver ações que minimizem ao máximo os impactos causados 

por atividades oriundas do manejo florestal no entorno de comunidades rurais. 

Há preocupação efetiva com o uso sustentável dos recursos naturais e 

com o bem-estar da população local e regional, atuando em acordo com as 

normativas dos Princípios e Critérios do FSC. Neste sentido, com atitude e 

desejo de mudanças, consciência de cidadania, compromisso com a 

modernidade e com seus clientes, a empresa vem obtendo a sustentabilidade 

do seu manejo, sob o foco de ser socialmente justa, ambientalmente correta e 

economicamente sustentável.  

 O presente instrumento de pesquisa, denominado de “Formulário de 

identificação de impactos socioeconômico” tem como principal objetivo, 

monitorar os impactos sociais e econômicos, sobre ações potencialmente 

causadoras de impactos que possam ocorrer durante o processo produtivo, 

decorrente do manejo florestal. E ainda, possibilitar e sugerir um conjunto de 

ações necessárias à mitigação e compensação desses impactos.  
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O presente documento, refere-se à “Identificação de impactos 

socioeconômicos”; para gestão da qualidade do meio ambiente e convívio 

social nas unidades de manejo da reflorestadora Sincol S/A. Tendo como 

objetivo principal, monitorar impactos potenciais, decorrentes das atividades 

produtivas na unidade de manejo florestal. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Gerais  

 

 *Atender à Legislação e aos Princípios e Critérios do FSC;  

 

 *Monitorar os impactos socioeconômicos das comunidades afetadas;  

 
 

Específicos 

 

• Identificar as partes envolvidas e seus impactos;  

•  Monitorar impactos;  

•  Implementar medidas preventivas e/ou mitigadoras;  

• Adequar o processo produtivo  

 Como parte da área de pesquisa e avaliação dos impactos sociais das 

comunidades afetadas, este trabalho tem por objetivo, realizar uma pesquisa 

através de visitas domiciliares e entrevistas com a comunidade residente 

próximo às fazendas da empresa Reflorestadora Sincol LTDA. 

 Além disso, se propõe levar informações técnicas da empresa referente 

a manejo Florestal, canal de comunicação, panfletos de saúde pública, 

educação no trânsito, Reciclagem, Jornal informativo da empresa e explicações 

sobre a importância dos procedimentos corretos quando ocorrer queimadas, ou 



 

outros impactos ambientais. Estabelecendo, dessa forma, um contato direto 

com a comunidade local, conhecendo sua dinâmica, necessidades e atividades 

exercidas. 

 Toda essa caracterização tem reflexos diretos na área social de 

qualquer empresa. As propostas de entrevistas a serem realizadas através de 

visitas domiciliares são as ações que assumem uma relevância de caráter 

social, pois buscam identificar quem são os moradores, quanto tempo de 

residência em torno das fazendas, pontos positivos e negativos, dificuldades 

encontradas e os impactos socioeconômicos que as atividades do 

reflorestamento próximo à comunidade traz. 

 
 

3.3 PROJETO ACADÊMICO. 

 

O estágio de intervenção IV foi realizado na empresa Reflorestadora 

Sincol, abordando o projeto de pesquisa dos impactos socioeconômicos do 

empreendimento do manejo florestal, no processo de certificação florestal e na 

gestão social que da empresa. Em atendimentos com os colaboradores, em 

grupos e individual pra efetuar encaminhamentos, além das organizações 

sociais de eventos para os mesmos. Foi uma experiência gratificante poder 

analisar os padrões que a empresa adota para obter o selo verde, as normas 

estabelecidas pela FSC, e também o seu comprometimento com uma gestão 

social que atenda a todos os colaboradores.  

Os trabalhos executados pelo Serviço Social são de suma 

importância para identificar os pontos positivos e negativos que o 

empreendimento do manejo florestal causa na vida dos vizinhos que fazem 

divisa com a empresa Reflorestadora Sincol, ou seja, após a identificação das 

demandas, são providenciadas as ações que serão executadas.  

 Todos os trabalhos que o profissional executa são de suma 

importância para a empresa e seus colaboradores. Assistente Social é, 

também, um trabalhador inserido na divisão sociotécnica, que cede sua força 

de trabalho por um salário, é requisitado para consentir as necessidades do 

capital, apontando o aumento do lucro e da produtividade nas organizações.  
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Objetivos Gerais  

•  Produzir subsídios em conjunto com a Assistente Social da 

Reflorestadora Sincol e adquirir conhecimento, aprendizagem e 

compreender como se dá a prática do Serviço Social dentro de uma 

instituição privada. 

Objetivos Específicos  

• Analisar com a prática de estágio interventivo IV os trabalhos de 

intervenção do profissional de serviço social no processo de certificação 

florestal.  

• Reconhecer, dentro do processo pelo qual a empresa passa a FSC, 

(Conselho de Manejo Florestal) a intervenção do serviço social com a 

pesquisa que vem sendo realizada, referente ao empreendimento do 

manejo florestal, e o retorno com esses monitoramentos das fazendas.  

• Aprender ser proativo, criativo dentro da empresa. Já que a mesma tem 

normas, é preciso que o Serviço Social tenha uma visão crítica e 

ampliada entre essas normas estabelecidas pela empresa, para que 

assim, possa realizar seu trabalho com resultados satisfatórios, tanto 

para os colaboradores como para a indústria. 

•  Efetuar a pesquisa do monitoramento dos impactos socioeconômicos 

no empreendimento do manejo florestal, e após o término, apresentar 

os resultados identificados, com análise dos pontos positivos e 

negativos. 

 
 
 
3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS SOCIAIS DA PRÁTICA DE 
ESTÁGIO. 

 

Os sujeitos sociais da prática de estágio foram os moradores 

vizinhos das fazendas de reflorestamento da empresa, pois a intervenção de 

estágio de serviço social foi realizada no projeto de pesquisa dos impactos 

socioeconômicos do empreendimento do manejo florestal, com visitas 

domiciliares aos vizinhos confrontantes da reflorestadora Sincol. 

A nossa participação na pesquisa foi através da aplicação de um 

questionário aos vizinhos que fazem divisa com as fazendas da empresa, e 



 

com base na pesquisa desenvolvida observou-se o perfil dos mesmos com 

atividades mais voltadas a agricultura e agropecuária. 

O questionário aplicado é parte do projeto de certificação em 

processo na empresa e como instrumento de captura dos dados seguiu os 

requisitos das instruções normativas dos padrões, princípios e critérios da FSC. 

Cada família responde a um questionário. Essa coleta de dados ocorre todos 

os anos, como forma de monitoramento dos impactos causados na 

comunidade onde os manuseios dos reflorestamentos acontecem.  

Esta pesquisa foi de fundamental importância para conhecer os 

impactos socioeconômicos, identificar quais são os pontos negativos e 

positivos do empreendimento do manejo florestal. Abaixo estão alguns dados 

importantes do questionário aplicado nas visitas domiciliares realizadas com os 

vizinhos confrontantes.  

 

As entrevistas foram realizadas com 23 moradores, durante o 

estágio de Serviço Social, orientadas e supervisionadas pela Supervisora de 

Campo. Os dados foram coletados e registrados em questionários, durante as 

visitas às residências próximas das fazendas da reflorestadora Sincol S/A. 

 O questionário foi realizado nas principais fazendas produtivas, sendo elas: 

Arroio do Gado, Jangada, São Sebastião, Mandelli, Serra Chata, Roseira, 

Cachoeira, Matos Costa, Esmeralda. 

Como instrumento de orientação, aplicou-se o questionário (Impactos 

socioeconômicos) que após respondido, foi assinado, tornando os 

entrevistados cientes das informações e orientações repassadas pela equipe. 

No entanto, com o material utilizado para divulgação desta pesquisa, 

fornecido pela empresa, optou-se por uma cartilha onde constam informações 

sobre a certificação Florestal FSC. Na interação com os vizinhos confrontantes 

distribuiu-se o jornal informativo da empresa, informativos sobre a saúde da 

mulher e doenças sexualmente transmissíveis e saúde do Homem, Gripe A, 

entre outros, como forma de divulgar, orientar e aproximar esse contato entre 

vizinhos, funcionários e empresa. 

Das 23 entrevistas realizadas, 11 foram respondidas por participantes do 

sexo feminino, enquanto 12 do sexo masculino.  
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Localização  
  Na região meio oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná 

Localização Geográfica 26°. 47’,11” e 51°. 01’,34” Oeste Altitude Média: entre 

900 e 1200 metros 

Municípios de abrangência: 
 
 
 
 
 
Figura 09 Municípios de abrangência 

 
 
Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 
 
Figura 10 Mapa dos municípios de abrangência 



 

 
Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

 
O mapa geral da região apresenta as áreas de propriedade da 

Reflorestadora Sincol, bem como as comunidades vizinhas e adjacentes, 

potencialmente afetadas pelas atividades da empresa. Quando da aquisição de 

novas áreas, os procedimentos serão igualmente aplicados às comunidades do 

entorno das unidades de manejo florestal. 

 

 

Gráfico 01 - GÊNERO 



62 

 

 

Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

    Observou-se no gráfico nº 01, 73% dos entrevistados foram homens, 

chamando a atenção para o aspecto cultural, em que as mulheres têm menor 

participação nas decisões sobre a família e a propriedade, sendo os homens 

que aparecem como informantes do núcleo familiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – faixa etária  



 

 
Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 

 

Fonte: Relatório dos Impactos Socioeconômicos do empreendimento do 

manejo florestal da Reflorestadora Sincol, 2016. 

Observa-se através do gráfico nº 2, que na faixa etária dos entrevistados 

há proporcionalidade de indivíduos, jovens, adultos e idosos. Apresentando em 

sua maioria pessoas em idade produtiva. 

A partir das entrevistas, foi possível realizar um levantamento do tempo 

que residem no local próximo às fazendas da empresa. 

 

Gráfico 03 Tempo de Residência 

 

Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
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Observa-se no gráfico nº 3 que, a partir das entrevistas foi possível 

realizar um levantamento do tempo que residem no local próximo às fazendas 

da empresa. 

 Observa-se, que a maioria dos entrevistados reside no local há mais de 

30 anos, representando um tempo consideravelmente elevado, se forem 

analisadas as famílias que residem há mais de 40 anos, esse número tem um 

aumento expressivo, chegando a mais de 63% dos entrevistados. 

Essa representatividade quanto ao tempo de residência no local, justifica 

os vínculos e contatos que os entrevistados mantêm com a empresa. 

 

Gráfico nº 04 Atividade da Família  

 

 

 Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 

 

Percebe-se no gráfico nº 4 que a maioria dos entrevistados 

desenvolve as atividades na agricultura e agropecuária. Dentre outras 

atividades demonstradas no gráfico citamos: estudante, motorista, transporte 

de alunos, chacareiros, empregados, comerciantes, entre outros. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico nº 05 Contribuição Para Geração de Emprego  

 

Fonte: (15 de março de 2016 concebido pela Assistente Márcia Regina Fenili) 
 

Durante a pesquisa, foi esclarecido para os entrevistados o que 

significa IDH (Índice de desenvolvimento Humano) Observa-se no gráfico nº 

05, que os mesmos concordaram sobre a contribuição das atividades da 

reflorestadora para o desenvolvimento humano no município, gerando 

emprego, renda e impostos.  

  O objetivo das visitas, além de conhecer e identificar os impactos 

socioeconômicos dos moradores que residem próximos às fazendas do 

reflorestamento da empresa Sincol, é “ouvir esse vizinho”, para que relate 

algumas demandas à empresa, através do “formulário de demandas”. Dessa 

forma, a Empresa pode estar contribuindo, dentro do possível, para o 

desenvolvimento da comunidade. Foi evidenciado durante o ano de 2016 – até 

abril de 2017, apenas dois formulários de demandas. 
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Qualidade de vida dos Moradores  

 

 Observa-se com as entrevistas efetuadas que a maioria dos 

entrevistados não completou o ensino fundamental, relatando que estudaram 

entre a segunda e a quarta série, por residirem no interior quando crianças, o 

acesso à escola era difícil e muitas vezes precisavam parar de estudar para 

ajudar a suprir as necessidades da casa, trabalhando com os pais na roça.  

Quanto a qualidade de vida das pessoas entrevistadas que residem 

próximas às fazendas da Reflorestadora Sincol, os mesmos têm acesso à 

Assistência Social, e outros serviços, como transporte escolar para seus filhos 

e saúde, oferecidos pela prefeitura do município ao qual eles pertencem. Para 

eles é de suma importância o acesso aos serviços públicos, pois relataram que 

anos atrás, não tinham uma assistência adequada como têm atualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO.  



 

 

O estágio supervisionado obrigatório IV, do Curso de Serviço Social 

da Uniarp, possibilitou uma visão mais crítica da realidade com os aportes 

teóricos recebidos em sala de aula. Foi um momento de aprendizado e 

experiências durante a formação que irá subsidiar o fazer profissional. Para 

tanto, a intervenção foi pautada pela responsabilidade, competência, 

comprometimento e ética com a empresa e os usuários dos serviços. O estágio 

de intervenção é de suma importância, pois faz parte do currículo do curso de 

Serviço Social, proporciona ao acadêmico intervir em várias situações, junto ao 

supervisor de campo em seu fazer profissional, bem como orientado e avaliado 

pelo supervisor acadêmico. 

O curso de Serviço Social proporciona relacionar a teoria com a 

prática do estágio possibilitando compreender, analisar e intervir na realidade 

social. A prática de estágio de Serviço Social que é objeto deste TCC foi 

realizada na Reflorestadora Sincol, que se encontra no processo de adequação 

de suas áreas do manejo florestal, para obtenção da Certificação Florestal 

(Forest Stwardship Council, em inglês), significando: Conselho de Manejo 

Florestal, que tem o compromisso de se adequar às normas e princípios do 

FSC.  

A seguir apresentar-se-á a descrição e análise do estágio com 

relatos da intervenção e reflexões sobre os resultados. 
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RELATO TÉCNICO 01 

 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  23/03 /2017 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 6 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVO: Realizar contato com vizinho confrontante das fazendas e 

monitoramentos das mesmas. 

PAUTAS . Procedimentos da FSC. 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 

 

Conforme planejado foram realizadas visitas há duas 

fazendas da Reflorestadora, com o finalidade de efetuar o 

monitoramento das mesmas. A primeira fazenda foi a Serra da 

Esperança, visita à família que dois membros trabalham na 

reflorestadora. Foram entregues alguns utensílios domésticos recebidos 

de doação. Após orientou-se o seguinte: que no mês de junho 

acontecerá a auditoria nas fazendas, que devem estar preparados e 

ttomar conhecimento das normas da FSC, pois todos já receberam as 

informações.  A auditoria é externa e tem por finalidade, analisar se 

todas as normas estão sendo cumpridas por parte da empresa. 

 A segunda visita, foi em Matos Costas ao proprietário do 

alojamento, onde os colaboradores da empresa Reflorestadora 

permanecerão até o final do desbaste dos pinus. Anteriormente, a 

empresa fez um investimento nesta residência, ampliando o número de 

cômodos e construindo banheiros, adequando-a para alojar os 

funcionários de acordo com todas as normas trabalhistas. Foi feito um 

contrato de locação da empresa com o proprietário. 



 

O alojamento foi analisado pelo Assistente Social em prol das 

qualidades de bem-estar para a equipe do empreendimento.  

 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Realizar as visitas 

domiciliares e monitoramento social das fazendas, referentes à 

certificação florestal é significativo, tanto para a aprendizagem 

acadêmica, como na obtenção de dados e conhecimento da realidade, 

pois significa interagir com os vizinhos confrontantes para garantir que o 

manejo florestal não tenha impactos negativos em suas vidas e no meio 

ambiente. As visitas também incluem os colaboradores da empresa, 

para providenciar as condições de bem-estar social, necessárias nos 

trabalhos do empreendimento do manejo florestal. 

 

RELATO TÉCNICO 02  

 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  15/02 /2017 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVO: Realizar visita técnica à fazenda Taitalo, nas vilas da empresa 

Reflorestadora Sincol, onde residem os colaboradores. 

PAUTAS . Visitas domiciliares. 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO  

 Realizaram-se visitas domiciliares aos moradores das vilas da empresa 

com objetivo de saber sobre o bem-estar social das famílias e efetuar doações de 

roupas. 

 Após retorno ao escritório da empresa para dar continuidade às  

atividades do dia, realizou-se abordagem individual com um colaborador da fábrica. 
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A procura foi em prol da entrega de uma cesta básica. O colaborador relatou que seu 

parente que trabalha na empresa havia quebrado o pé, tendo que se ausentar do 

trabalho e entrar na fila da previdência social para conseguir receber seu benefício, 

mas ainda não tinha conseguido, estava passando por dificuldades. 

A cesta básica foi providenciada, pois se constatou que as condições 

econômicas do colaborador não estavam boas. Residem, com ele, a esposa e um 

filho. Foi prestado todo o auxílio possível. 

  

 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Efetuar a concessão da cesta 

básica ao colaborador foi de suma importância, pois a empresa não tinha o 

conhecimento da situação que ele se encontrava, o serviço social prestou 

auxílio e tomou providências quanto ao caso. 

 
 
 
 

RELATO TÉCNICO 03  

 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  23/02 /2017 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 4 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVO: realizar atendimento a uma colaboradora da Reflorestadora e 

organização de documentos. 

PAUTA. Contratação. 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO  

Efetuou-se atendimento à colaboradora do refeitório da fazenda Chapada, 

que está trabalhando por contrato há três meses. 



 

Realizou-se abordagem individual em prol da sua contratação com 

carteira assinada. Foi preenchida a ficha de recrutamento e após encaminhada ao 

departamento pessoal. 

Após o atendimento, foi realizada a conferência das listas de compras da 

reflorestadora que chegaram pela manhã para a verificação dos alimentos e 

encaminhamento ao almoxarifado. 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Efetuar a abordagem individual foi 

importante para o método de intervenção do estágio, pois ter o conhecimento 

de leis trabalhistas é essencial para poderesclarecer as dúvidas dos 

demandantes. 

 

RELATO TÉCNICO 04 
 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  30/03 /2017 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 6 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVOS:  realizar atendimento aos colaboradores da reflorestadora Sincol.   

PAUTAS . Encaminhamentos para INSS. 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO  

A empresa Reflorestadora Sincol realiza, uma vez por mês, os exames 

periódicos dos trabalhadores, com o finalidade de avaliar o estado de saúde. Tem 

como   objetivo, orientá-los quanto aos níveis dos fatores de risco, sejam eles 

físicos, químicos, ou biológicos no campo de trabalho do empreendimento do 

manejo florestal. 

Os exames médicos periódicos, são um procedimento obrigatório que 

toda empresa tem o dever de efetuar com seus colaboradores, sendo exigido pelo 

Ministério do Trabalho 
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 Após a realização dos exames, foram encaminhados para o Serviço 

social, os colaboradores que precisavam ser orientados sobre assuntos de saúde. 

O atendimento foi ao colaborador da fazenda jangada que está afastado 

do trabalho por motivos de saúde e já vem sendo acompanhado pelo Serviço Social. 

Ele foi acompanhado até o INSS, a fim de marcar uma perícia médica que não 

conseguia agendar por motivos burocráticos. A situação foi resolvida, foi realizado o 

agendamento da perícia e o encaminhamento para a farmácia do SUS, com o intuito 

de pegar medicamentos, acompanhado pela estagiária. 

 

 AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA: Realizar os atendimentos aos colaboradores, 

efetuar os encaminhamentos das demandas apresentadas por eles e prestar 

informações para as dúvidas expostas, foi um aprendizado fundamental,  

 

 

 

 

 

RELATO TÉCNICO 05 
LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  30/06 /2016 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradora, 

vizinhos que fazem divisa com a empresa.   

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVOS: Realizar entrevistas com vizinhos que fazem divisa com a 

Reflorestadora Sincol. 

PAUTAS: Entrevistas, Certificação da FSC. 
 

 

 



 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO:  

Iniciou-se os trabalhos com a aplicação do questionário de monitoramento 

de impactos socioeconômicos das famílias mais próximas da reflorestadora Sincol, 

diretamente afetadas pelo empreendimento de Manejo Florestal. 

Foi realizada a visita aos vizinhos da Fazenda Mirim I onde foram aplicados 

os questionários, os quais foram respondidos de forma eficaz, deixando perguntas 

abertas para as pessoas colocarem suas sugestões, críticas ou elogios, para poder  

identificar pontos positivos e negativos do empreendimento do manejo florestal nas 

comunidades. 

Após as entrevistas, retornou-se ao escritório da empresa para organização 

dos resultados dos afazeres efetuados a campo e planejamento de ações para as 

próximas semanas. 

 

 

 

 

RELATO TÉCNICO 06 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  23/08 /2016 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVOS: Realizar atendimentos e encaminhamentos de exames. 

PAUTAS . Diversas. 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO  

 

Foi realizada abordagem individual com um colaborador da fábrica, o 

mesmo solicitou encaminhamento de exame de saúde para a esposa. A situação 
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dela é grave, o agendamento foi encaminhado com urgência ao TFD-SUS, para 

realização de cirurgia. 

Após, outro atendimento com abordagem individual a um colaborador da 

fábrica. O caso era referente a uma separação, solicitou orientação para obter a 

guarda de seu filho, relatou que a mãe não tem condições de criar o menino e está 

preocupado com a criança. 

Foi efetuada a orientação em relação ao assunto e o mesmo ficou 

agradecido pelo esclarecimento de suas dúvidas. 

 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Realizar essas abordagens é de 

suma importância, pois na hora da intervenção, se faz necessário obter 

conhecimento, como neste caso,é de fundamental importância saber as leis, 

para que as orientações sejam bem entendidas e respondam as dúvidas dos 

sujeitos. 

 

 

 
RELATO TÉCNICO 07 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  01/09 /2016 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradoras. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVOS: Realizar visita técnica à fazenda Jangada e abordagem individual 

com os colaboradores. 

PAUTA. Acompanhamento familiar. 

DESENVOLVIMENTO DA  AÇÃO  

 Visita técnica à fazenda jangada com o objetivo de monitorar as ações do 

empreendimento do manejo floresta. Realizou-se abordagem para orientações com 



 

as cozinheiras e, após, retorno ao escritório para organização das atividades do dia, 

arquivar documentos e realizar atendimento a um colaborador da fábrica. 

Efetuou-se abordagem individual, em prol do acompanhamento familiar, 

pois a diretora da escola entrou em contato com o Assistente Social da empresa 

para comunicar que a filha do colaborador não estava frequentando as aulas. O 

colaborador relatou que “não pode mais com a vida” da menina, que é separado da 

mãe desta filha e a guarda judicial dela está com ele. Foi orientado para que a 

família se una e juntos conversem com a adolescente sobre seu comportamento e o 

motivo de sua ausência à escola. As providências foram tomadas e o caso está 

sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. 

 

 AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Realizar abordagem individual foi 

importante para o processo interventivo de estágio, tendo como indicadores de 

importância: atender ao funcionário e passar as orientações necessárias, sobre  

evasão escolar de sua filha.  

 
 

RELATO TÉCNICO 08 
LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  13/09 /2016 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores. 

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVO: Realizar visita técnica a fazenda Chapada para monitoramento. 

PAUTA. Visitas domiciliares. 

DESENVOLVIMENTO DA  AÇÃO 

 

Efetuou-se visita técnica à fazenda chapada para o monitoramento das 

atividades e a contratação de uma nova cozinheira, pois o alojamento é grande e 

necessita de duas pessoas. 
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Após, realizou-se a visita domiciliar a família de um colaborador que 

reside em uma das casas da empresa, para averiguar condições de bem-estar  

social da família. A senhora relatou estar com dores no corpo, providenciou-se o 

encaminhamento para a consulta ao médico da empresa, pois a Sincol disponibiliza 

os benefícios para a saúde dos colaboradores e seus familiares, com descontos em 

exames e convênio com farmácias. 

Ao terminar as ações na fazenda retornou-se ao escritório da empresa, 

para atendimento a um colaborador  da  fábrica ( abordagem individual) 

O rapaz possui 21 anos, trabalha na empresa há um ano, apresentava 

uma situação de  problemas pessoais que foram identificados pelos médicos. Ele 

relatou sua história de vida: disse que é casado, tem uma filha de três meses, está 

com problemas familiares, esgotamento, estresse. 

 O Serviço Social orientou o colaborador, dando-lhe toda a atenção, pois 

identificou-se que ele só precisava conversar com alguém e contar a situação. 

Explicou-se sobre o objetivo do Serviço Social. Observou-se que o colaborador se 

encontrava apreensivo em contar o que estava acontecendo, mas ficou mais 

tranquilo quando entendeu que a profissão de Serviço Social tem seu código de 

ética e tudo o que fosse relatado na sala não seria revelado, pois tem sigilo,  

comprometimento e responsabilidade.  

 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Ao realizar atendimento com os 

colaboradores da empresa pode-se identificar o trabalho que o serviço social 

tem a desenvolver na área empresarial, com demandas de atendimento ao 

bem-estar do trabalhador, avliando suas condições, realizando visitas 

domiciliares. 

  

 

 

 

 

 



 

RELATO TÉCNICO 09 

 

LOCAL: Reflorestadora Sincol Ltda. 

DATA:  07/07 /2016 

PARTICIPANTES: Supervisora Márcia Fenilli, Estagiária, colaboradores.   

ESTAGIÁRIA: Juliana Do Amaral 

HORÁRIO:  07: 30 ás 11:45 / 13: 30 ás 17: 30 

DURAÇÃO : 8 horas 

ENDEREÇO: Rua Alemanha, 197 Sorgatto – Caçador – SC 

 

OBJETIVOS: Realizar visita técnica à fazenda Arroio do gado e efetuar reunião 

com os colaboradores a campo. 

PAUTAS:  Bem-estar social. 
 

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO:  

Visita técnica à fazenda Arroio do gado para efetuar reunião com os 

colaboradores, em prol do seu bem-estar social e saber a satisfação em 

relação ao alojamento, lembrando a equipe que as caixas de sugestões 

também servem para que possam colocar suas ideias e reclamações, se não 

quiserem falar na reunião.  

Alguns funcionários relatam que a comida estava vindo com muita 

pimenta, quanto a isso foi esclarecido que as providências já tinham sido 

tomadas.  

O supervisou perguntou sobre o encaminhamento de consultas, para 

os funcionários que precisam ir ao médico, foi explicado que seria com o 

técnico de segurança, mas que o Serviço social também está a disposição. 

AVALIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA:  Realizar a reunião com os 

colaboradores é de fundamental importância, pois assim é possível identificar  

as demandas, sugestões e melhorias desejadas, além de tomar providências 

para atendê-las. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho de conclusão do curso de Serviço Social, teve 

como resultado obtido no decorrer do processo acadêmico, junto às ações 

desenvolvidas na empresa Reflorestadora Sincol na gestão social e na 

intervenção da pesquisa dos impactos socioeconômico, desenvolvida pelo 

Serviço Social da empresa, pois a mesma se preocupa com a responsabilidade 

social e o bem-estar social dos colaboradores. O profissional Assistente Social 

faz o monitoramento social de cada fazenda com a pesquisa dos impactos 

socioeconômico do empreendimento do manejo florestal.  

  As dificuldades enfrentadas com os trabalhos dentro da  empresa 

privada exigem do profissional ser criativo e avaliar as situações vivenciadas 

na realidade a qual se encontra.  

Nesta monografia, já foi apresentada a história, a concepção da 

profissão, sua origem que se deu na gênese do modo de produção capitalista, 

as modificações que advieram com a Indústria e as revoluções industriais 

ocorridas entre os séculos 17 e 21 que ocasionou o surgimen b     to da 

expressão “questão social”. Com o desenvolvimento e a divisão de classes, 

surge a necessidade de uma intervenção por parte dos profissionais  para 

mediar os conflitos oriundos das constantes manifestações, por melhoria e 

reivindicações. 

Muitas foram as transformações que aconteceram dando uma visão 

cada vez mais ampliada para os trabalhos do Assistente Social, que conseguiu 

espaços de trabalho dentro das empresas privadas, executando seu trabalho 

em diversas atividades, sendo uma delas, na certificação florestal e na gestão 

social da empresa.  

As empresas se adequaram às novas normas e a novos padrões  

para obter o selo verde que garante uma maior qualidade no produto final, 

atendendo as exigências de consumidores pela melhoria dos produtos. Isso faz 

com que as empresas invistam  mais na modernização de sua matéria prima, 

assim tendo a possibilidade aperfeiçoar o produto final. Mas se trata de um 

investimento a longo prazo, já que todo este cuidado com o plantio vai desde a 

semente até o corte. Todo este processo leva anos para dar resultado. 



 

O processo do plantio se inicia com base na análise de vários 

fatores, desde a utilização de mudas saudáveis, com bom diâmetro de colo, 

raízes bem formadas, relação parte aérea, sistema radicular adequado, e 

nutridas adequadamente. Isto garantirá melhor índice de sobrevivência no 

plantio, maior resistência a estresses ambientais e maior crescimento inicial, 

influenciando diretamente na qualidade final da floresta. A intervenção de 

estágio no processo de certificação florestal, foi uma experiência de 

crescimento acadêmico, onde buscou-se subsídios para a materialização do 

estágio supervisionado podendo analisar os padrões que a empresa possui 

para obter o selo verde, seguido por  normas estabelecidas pela FSC. 

Os trabalhos executados pelo Serviço Social, são de suma importância 

para identificar os pontos positivos e negativos que o empreendimento 

do manejo florestal causa na vida dos vizinhos que fazem divisas com a 

empresa Reflorestadora Sincol, ou seja, após a identificação dos 

mesmos, são geradas as demandas apresentadas pelos vizinhos sendo 

providenciado as ações que serão executadas. Todos os trabalhos que 

o Serviço social executa com essa pesquisa do monitoramento dos 

impactos socioeconômicos com os vizinhos confrontantes, analisando 

pontos positivos e negativos do empreendimento do manejo florestal, 

são apresentados para os auditores na certificação florestal. Fazer parte 

desse trabalho foi gratificante, podendo. enquanto estagiária ter uma 

visão dos desafios postos para o Serviço Social em empresa, pois o 

profissional Assistente Social é também um operário implantado na 

divisão sociotécnica, que vende sua força de trabalho por um salário, é 

requisitado para atender as necessidades do capital, visando o aumento 

do lucro e da produção nas organizações, mas o mesmo tem projetos 

que, de certa forma, atendem às necessidades da empresa, porém, 

também desenvolve seu trabalho em prol dos direitos sociais dos 

trabalhadores, respeitando o comprometer-se profissional com a classe 

trabalhadora, explicitado no Código de Ética da Profissão. 
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APÊNDICES 

FOTOS DE DOAÇÕES DE ÚTENSILIOS DOMÉSTICOS AOS 

COLABORADORES QUE RESIDEM NAS FAZENDAS.  

              

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
REUNIÃO A CAMPO COM OS COLABORADORES.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 
Visita domiciliar aos vizinhos confrontantes da emp resa Reflorestadora 

Sincol. Pesquisa Impacto socioeconômico no empreend imento do manejo 

florestal.  
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ANEXOS A- Formulário dos Impactos Socioeconômico do  

Empreendimento do Manejo Florestal.  

 FORMULÁRIO 

SOCIOECONÔMICO/REFLORESTAMENTO DO PINUS.  

 

I - Dados de Identificação:  

 

Nome da Fazenda:___________________________________  

Data : _____/_____/______ 

Nome do confrontante entrevistado: 

_____________________________________ 

Telefone:_____________________________________ 

Celular: ____________________________________ 

Área indígena (   ) Sim      (  ) Não 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Atividade exercida pela família: 

_________________________________________ 

Local de origem:___________________________________ ______ 

Há quanto tempo reside no local?_______________ 

 
II- Composição Familiar:  
 

Nome Idade Grau de 
Parentesc
o 

Atividade  Estado Civil  Escolaridade  

      



 

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Perguntas relacionadas à Empresa:  

 

1 )Você concorda que a Reflorestadora Sincol contribui para a geração de 

emprego na região; 

          (  ) Sim                   (  ) não  

De que forma 

 

 

2)Em sua opinião com as atividades desenvolvidas pela reflorestadora Sincol 

teve o aumento de circulação de pessoas na região. 

          (  ) Sim                         (  )Não 

           Qual a sua opinião a respeito  

 

 

   3) Em sua opinião os meios de comunicação existente na Reflorestadora 

Sincol são eficazes. 

           (   ) Sim               (    ) Não 

          Deixe sua sugestão 

 

 

4) Na sua opinião a sinalização de trânsito existente nas frentes de trabalho da 

Reflorestadora Sincol é suficiente. 

          (   ) Sim        (   ) Não 

           Qual sua opinião. 
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5 )No seu ponto de vista a Reflorestadora Sincol contribui para a geração de 

impostos e o desenvolvimento da região. 

           (   ) Sim               (    ) Não 

          Deixe seu comentário. 

 

6) No seu ponto de vista a Reflorestadora Sincol fornece para o 

desenvolvimento do IDH (Índice de desenvolvimento humano). 

(    ) Sim                         (    ) Não 

Qual sua opinião. 

 

7)Você concorda que com os trabalhos desenvolvidos na Reflorestadora Sincol 

a trafegabilidade das estradas teve melhoras.          

         (   ) Sim    (   ) Não 

        Deixe seu comentário 

 

8) Em sua opinião com as atividades da Reflorestadora Sincol houve a 

diminuição de risco de acidentes. 

         (   ) Sim         (   ) Não 

           Comente. 

 

 

9) No seu conceito com as atividades do Reflorestamento Sincol correu o 

aumento de vetores de doenças. 

 (    ) Sim       (   ) Não 

 Quais 

 

10) Em sua opinião com as atividades do Reflorestamento Sincol aumentou as 

evidências de animais domésticos abandonado - feridos. 

(   ) Sim          (  ) Não 

Deixe seu comentário 

 

11) No seu ponto de vista com as atividades da Reflorestadora Sincol teve o 

aumento na geração de resíduos. 



 

   (   ) Sim                   (   ) Não 

   Qual sua opinião. 

 

 

12) Você acha que as atividades desenvolvidas pela reflorestadora Sincol 

desencadeou desconforto ambiental para as comunidades vizinhas. 

(  ) Sim               (    ) Não 

 

Quais. 

 

13) Você acha que as atividades desenvolvidas pela reflorestadora Sincol 

trouxeram alterações na qualidade do ar na vizinhança. 

(   ) Sim        (     ) Não 

Quais seriam. 

 

 

14) Em sua opinião as atividades desenvolvidas pela Reflorestadora 

desencadeiam danos ao patrimônio Publico ou privado. 

      (   ) Sim          (    ) Não 

 

Qual sua opinião: 

 

15) Deixe sua: 

 

   Sugestão; 

 

 

  Critica; 

 

 

  Elogio; 

 

16) Nível de satisfação em residir nas proximidades da Unidade de Manejo 

Florestal pertencente a Reflorestadora Sincol. 
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( ) Ótimo  ( ) Bom  ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo 

 

17) Você possui algum tipo de vínculo com a Reflorestadora Sinco 

Assinatura: _______________________________________  
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