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No atual estágio de competitividade das empresas, cada detalhe faz a diferença. Consequência 

do mundo globalizado, as empresas necessitam maior concisão no que diz respeito às suas 

decisões. Erros já não são permitidos, e como principais medidas para aproximar as decisões 

da perfeição são relevantes discussões sobre as transformações que afetam o mundo do 

trabalho, a denotação de conceber as empresas como um mero instrumento à obtenção de 

lucro deve ser transposta. Nesses termos, o processo evolutivo passa a não ser mais avaliado, 

meramente sob o ponto de vista do lucro, mas também sobre o processo e o contexto nos 

quais a empresa está envolvida. Este estudo consiste em analisar os meios existentes de 

tratamento preservativo da madeira de eucalipto e pinus, com o intuito de averiguar, se as 

futuras adoções de práticas sustentáveis, realizadas mediante o tratamento da madeira, serão 

compreendidas e respeitadas pelos clientes da Serraria Melchior e quais os contributos 

gerados a sua imagem na região em que atua, evidenciando a importância da sustentabilidade 

as MPE´s. O atual cenário econômico-financeiro exige cada vez mais das empresas eficiência 

e alta produtividade. A forte concorrência determina a busca constante por redução de custos 

nos processos produtivos que permitam a prática de preços competitivos. O tratamento de 

madeira deve ser realizado para prevenir sua deterioração ampliando assim seu tempo de vida 

útil. A partir dessa consideração, analisa-se que a madeira tratada atendeu às premissas do 

desenvolvimento sustentável, que já preserva as matas nativas, utiliza uma tecnologia limpa e 

oferece um produto com melhor custo – benefício ao consumidor, não deixando de abastecer 

produto madeireiro para a economia. Dessa forma, a madeira tratada pode ser considerada um 

produto sustentável, do ponto de vista econômico e ambiental. Os dados coletados durante a 

pesquisa foram organizados através do Sphinx Survey (108 questionários), a partir do mesmo 

foram elaborados gráficos para que as informações fossem analisadas e correlacionadas 

mediante o testequi verificando assim os respectivos graus de significância.  

 

 


