
A entrada no século XXI trouxe a re-

alidade do aquecimento global, as novas

relações comerciais, a globalização e a

competitividade cada vez mais acirradas.

Isso criou nas empresas a necessidade de

melhorarem seus processos e sua imagem

no mercado. A ética, a responsabilidade

e a transparência nos negócios tornam-

se valores inegociáveis e a partir desse

ponto surge uma nova categoria de con-

sumo: os compradores conscientes.

Cada vez mais, a compra de deter-

minada linha de produtos é definida pela

imagem que a marca tem junto ao seu

mercado consumidor. É preciso ter res-

peito ambiental na compra de matérias-

primas menos poluidoras. Pesquisar, de-

senvolver e produzir itens



Para quem é vantagem a certificação?

Essa pergunta sempre ocorre quando

percebemos o quanto custa para imple-

mentar, manter e gerar resultados com

uma certificação. Em alguns casos, a

empresa pode ser pressionada por seus

clientes a adquirir determinado padrão de

excelência e outras vezes vai a busca deles

para poder se tornar mais competitiva e

entrar num nicho de mercado restrito até

então.

Em ambos os casos a certificação tem

por objetivo a sustentabilidade dos ne-

gócios a partir do respeito ao meio am-

biente, o indivíduo e a sociedade. Inde-

pendentemente do motivo, a certificação

requer uma estrutura intelectual, compro-

metimento de todos da organização e a

disponibilização de recursos, pois após a

implantação o trabalho continua com a

melhoria dos pontos certificados, trei-

namentos, manutenção de docu-

mentos e estrutura. Somente

assim a empresa poderá se

beneficiar das ações em

prol da valorização da

a Karsten, a Dõhler, a Albany

e a Altona. Já a certificação SÁ

8000 tem na região de Santa Catari-

na, apenas a Unimed Blumenau certifica-

da, sendo pioneira em seu mercado.

Podemos citar ainda no Vale do Itajaí,

pelo menos uma grande empresa move-

leira que tem a certificação FSC: a Indús-

tria de Madeiras Guilherme Butzke, de

Timbó. Os móveis e produtos de madeira

confeccionados têm sua matéria-prima

derivada de florestas certificadas pelo selo

FSC. A Butzke inclusive é adepta do eco

design, uma corrente que é considerada

a nova tendência do setor moveleiro e de

decoração mundiais. Nele os produtos

são concebidos visando a minimização do

uso de recursos e matérias-primas não-re-

nováveis ou priorizando os que diminuam

o impacto ambiental.

As tendências para o futuro não são

diferentes das atuais, as empresas tende-

rão a escolher, cada vez mais, certifica-

ções que as tornem competitivas em seus

mercados de atuação e que agreguem

valor a sua marca, tudo isso regado a fa-

tores tidos como essenciais em qualquer

atividade, como a ética, transparência e a

responsabilidade.

A ISO 14001 é uma das certificações

mais difundidas pela nossa região tendo

inúmeras empresas adeptas, entre elas po-

demos citar
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